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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 6 maja 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 4 maja 2016 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP  
o 25 punktów bazowych: 

 stopę referencyjną – do poziomu 1,25% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – do poziomu 2,25% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – do poziomu 0,25% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – do poziomu 1,50% w skali rocznej. 

 

W marcu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 0,9% w porównaniu do analogicz-

nego miesiąca poprzedniego roku. Ceny towarów spadły o 1,6%, a ceny usług wzrosły o 0,8%. 

Największy ujemny wpływ na wskaźnik miały spadające ceny transportu oraz odzieży i obuwia,  

a także niższe opłaty związane z użytkowaniem mieszkania. W przeciwnym kierunku oddziaływały 

przede wszystkim rosnące ceny żywności oraz usług restauracyjnych i hotelowych. W marcu ceny 

towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca. Szybki szacunek 

inflacji CPI w ujęciu rocznym w kwietniu wskazuje na dalsze pogłębianie deflacji. 

W marcu odnotowano nieznaczne osłabienie dynamiki wzrostu wszystkich agregatów 

monetarnych, jednak w opinii Gabinetu Cieni ma ono charakter przejściowy. Jednocześnie Gabinet 

Cieni nie dostrzega w polskiej gospodarce presji popytowej oraz wyraża zaniepokojenie coraz niższym, 

ujemnym poziomem inflacji bazowej. 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu w wartościach odsezonowanych istotnie 

spowolniła w ujęciu rocznym, jednak pozostała dodatnia. Największy ujemny wpływ na wskaźnik miał 

                                                             
 Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej jest projektem o charakterze wyłącznie naukowo-dydaktycznym. Celem Gabinetu Cieni 
nie jest naśladowanie, przewidywanie ani sugerowanie posunięć rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie opinie 
i komentarze zamieszczone w niniejszym Raporcie są wyrazem prywatnych poglądów Autorów. Decyzje Gabinetu Cieni 
każdorazowo podejmowane są w kontekście zastanej rzeczywistości gospodarczej, w szczególności zaś w zakresie 
obowiązujących w Polsce oraz na świecie stóp procentowych, których poziom określany jest przez banki centralne. 
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spadek produkcji w dziale górnictwo i wydobywanie. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia znaczący wzrost 

wielkości krajowych i zagranicznych nowych zamówień w I kwartale. Jednocześnie Gabinet Cieni 

wyraża zaniepokojenie gwałtownym miesięcznym spadkiem wskaźnika PMI, wskazującym na 

znacznie wolniejsze tempo poprawy warunków w polskim sektorze przemysłowym na początku  

II kwartału. 

W marcu odnotowano wolniejsze tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych  

w ujęciu rocznym, wynikające przede wszystkim z niższej dynamiki dóbr takich kategorii jak meble  

i sprzęt RTV/AGD oraz odzież i obuwie. W opinii Gabinetu Cieni na przejściowy charakter tego 

spowolnienia wskazuje m.in. istotna poprawa nastrojów konsumenckich w kwietniu, w szczególności 

bieżącej oceny dokonywania ważnych zakupów. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 10%, obniżając się o 0,3 pp. względem 

poprzedniego miesiąca. Ponadto wciąż obserwowana jest kontynuacja wielomiesięcznego trendu 

spadkowego odsezonowanego wskaźnika. Z uwagi na utrzymującą się deflację wynagrodzenia  

w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosły rok do roku o nieco ponad 3% w ujęciu nominalnym 

oraz o 4,3% w ujęciu realnym.  

Deficyt budżetu centralnego na koniec marca 2016 r. wyniósł 9,5 mld zł, co stanowi jedynie 

17,5% limitu na cały rok i wynika z nierównomiernego rozłożenia w czasie wydatków związanych  

z rządowym programem “500+”. Ze względu na dodatkowe wpływy z aukcji częstotliwości LTE, 

dochody budżetowe w pierwszym kwartale były znacząco wyższe niż rok temu. Wydatki w porów-

naniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nieznacznie wzrosły. Z kolei wpływy z podatku  

od niektórych instytucji finansowych istotnie odbiegają od planowanych, co zdaniem Gabinetu Cieni 

może w przyszłości skutkować korektami w jego konstrukcji. 

Z początkiem maja weszła w życie ustawa o gruntach rolnych, zgodnie z którą prawo do kupna 

ziemi rolnej będzie miał jedynie rolnik bądź związek wyznaniowy, a podstawową formą 

zagospodarowania państwowych gruntów stanie się dzierżawa. W opinii Gabinetu Cieni nowa 

legislacja przyczyni się zarówno do zmniejszenia wolumenu transakcji, jak i obniżenia poziomu cen 

ziemi. 

W I kwartale 2016 r. w strefie euro wzrost gospodarczy wyniósł 0,6% względem poprzedniego 

okresu. W marcu ponownie odnotowano spadek poziomu inflacji HICP poniżej zera w ujęciu rocznym. 

Jednocześnie stopa bezrobocia stale się obniża, odnotowując poziom 10,2%. 

Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych  w I kwartale został zrewidowany w dół do 0,5% 

w ujęciu rocznym, natomiast stopa bezrobocia utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W marcu 

drugi miesiąc z rzędu odnotowano obniżenie się inflacji. Kwietniowy odczyt PMI wskazuje na coraz 

wolniejsze polepszanie się warunków w amerykańskim sektorze przemysłowym. Zdaniem Gabinetu 

Cieni na poprawę sytuacji w Stanach Zjednoczonych może wpłynąć deprecjacja kursu dolara poprzez 

obniżenie cen eksportowanych produktów. 

W kwietniu w większości najważniejszych gospodarek wschodzących  odnotowano spadek 

wskaźnika PMI dla przemysłu. Wzrost PKB w Chinach w I kwartale wyniósł 6,7% w ujęciu rocznym, 

odnotowując tym samym ponowne pogorszenie dynamiki. W obliczu wysokiego zadłużenia, które 

znacząco przewyższa przeciętny poziom zadłużenia gospodarek wschodzących, Gabinet Cieni wyraża 

zaniepokojenie dodatkowym zwiększeniem deficytu budżetu centralnego na 2016 rok. 

W kwietniu na rynku walutowym widoczna była podwyższona zmienność, która zdaniem 

Gabinetu Cieni wynikała z pogorszenia globalnych perspektyw makroekonomicznych. Znacznej 

aprecjacji uległ japoński jen, do czego przyczynił się brak oczekiwanego złagodzenia polityki 

pieniężnej przez Bank Japonii, natomiast deprecjacji uległ polski złoty.  
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Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 

decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia obecny stan i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki oraz 

oczekuje w najbliższych kwartałach stabilizacji wzrostu PKB powyżej 3,5% w ujęciu rocznym dzięki 

silnemu popytowi wewnętrznemu, który wspierany będzie przez dalszą poprawę sytuacji na rynku 

pracy, realizację rządowego programu “500+” oraz napływ środków finansowych z Unii Europejskiej 

w ramach perspektywy budżetowej 2014-20. Jednocześnie Gabinet Cieni zauważa, że wzrastająca 

niepewność przedsiębiorstw co do światowej koniunktury oraz zmian systemu podatkowego w kraju 

stanowi potencjalny czynnik ograniczający przyspieszenie dynamiki popytu inwestycyjnego.  

Zarazem Gabinet Cieni dostrzega, że możliwe spowolnienie w Stanach Zjednoczonych, a także 

pogarszająca się sytuacja gospodarcza Chin, Rosji i państw rozwijających się składają się na czynniki 

ryzyka, które mogą doprowadzić do osłabienia koniunktury w strefie euro oraz w Polsce. 

Zdaniem Gabinetu Cieni ujemna dynamika cen i usług konsumpcyjnych w znacznej mierze 

wynika z przyczyn zewnętrznych, jednak realna stopa procentowa znajduje się obecnie na stosunkowo 

wysokim poziomie, co istotnie wydłuża czas powrotu inflacji do celu. Odsetek przedsiębiorstw 

odczuwającyh negatywne skutki deflacji istotnie się zwiększa, natomiast pomimo systematycznego 

zmniejszania się stopy bezrobocia oraz wzrostu wynagrodzeń realnych, poziom inflacji bazowej 

nieustannie się obniża, a w gospodarce nadal nie występuje presja popytowa. Ponadto w opinii 

Gabinetu Cieni dostosowanie polityki pieniężnej przy bieżącej dynamice cen przyczyni się do 

ograniczenia ryzyka utrzymywania się inflacji CPI wyraźnie poniżej celu w średnim okresie w przypa-

dku wystąpienia negatywnego szoku zewnętrznego. 

Pomimo decyzji o obniżeniu stóp procentowych, ujemna dynamika cen może utrzymać się do 

końca III kwartału, zatem Gabinet Cieni nie wyklucza dalszych dostosowań polityki pieniężnej  

w najbliższych miesiącach.  
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

Dorota Ścibisz (d.k.scibisz@gmail.com) – Przewodnicząca GC RPP / Sektor realny 

Paweł Głusiński (p.glusin@gmail.com) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów publicznych 

Tomasz Kleszcz (tom.kleszcz@gmail.com) – Sektor monetarny 

Kamil Pastor (pastorkamil@gmail.com) – Sektor monetarny  

Tomasz Piechula (tom.piechula@gmail.com) – Sektor realny 

Wojciech Skierski (wojtek.skierski@wp.pl) – Sektor realny 

Szymon Chudziak(szymon.chudziak@gmai.com) – Sektor realny 

Paweł Ropiak (pawel.ropiak93@gmail.com) – Sektor rynków finansowych 

Karol Nycz (karol.nycz@goodcode.pl) –Sektor zagraniczny 

Maksym Gdański (maksym.gdanski@hotmail.com) – Sektor zagraniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Opiekun naukowy 

Konsultant naukowy 

Honorowy konsultant naukowy 

prof. dr hab. Cezary Wójcik cezary.wojcik@sgh.waw.pl 

Profesor SGH w Katedrze Finansów Międzynarodowych oraz profesor PAN. W przeszłości dyrektor Instytutu Nauk 

Ekonomicznych PAN i Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Założyciel Center for Leadership. Absolwent SGH, 

WPiA UW oraz programów z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Harvarda, IESE Business School i HEC Paris. 

Były członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, pracował w Europejskim Banku Centralnym  

i Narodowym Banku Austrii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polityki pieniężnej i kursowej. 

Dwukrotny stypendysta Fulbrighta. Mówi po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Opiekun naukowy SKN FM oraz 

inicjator GC RPP.  

 

Witold Grostal witold.grostal@nbp.pl 

Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Odbył szkolenia z makro-

ekonomii m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Europejskim 

Banku Centralnym, Banku Anglii oraz Narodowym Banku Szwajcarii. Odpowiada za opracowywanie dokumentów 

dotyczących strategii i komunikacji polityki pieniężnej, a także materiałów analitycznych na potrzeby polityki 

pieniężnej. Reprezentuje NBP na forach międzynarodowych. Prowadzi wykłady z polityki pieniężnej i makroekonomii 

dla pracowników banków centralnych, dziennikarzy, dyplomatów oraz studentów. Autor publikacji naukowych  

z dziedziny polityki pieniężnej. Mówi po angielsku i niemiecku. 

 

prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina mbrzez@sgh.waw.pl 

Profesor SGH w Katedrze Ekonomii Ilościowej oraz dyrektor Pionu Badawczego w Instytucie Ekonomicznym NBP. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W przeszłości pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku 

Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieniądza i polityki pieniężnej, autor licznych opracowań 

opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku 

 i hiszpańsku. 
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