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Warszawa, 6 grudnia 2016 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 30 listopada 2016 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP  
na niezmienionym poziomie: 

 stopę referencyjną – na poziomie 1,50% w skali rocznej, 

 stopę lombardową – na poziomie 2,50% w skali rocznej, 

 stopę depozytową – na poziomie 0,50% w skali rocznej, 

 stopę redyskonta weksli – na poziomie 1,75% w skali rocznej. 

 

W październiku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były niższe o 0,2% w porównaniu do analogicz-

nego miesiąca poprzedniego roku, natomiast względem września wzrosły o 0,5%. Po raz pierwszy od 

spadku cen ropy naftowej w 2014 r. dodatni wpływ na wskaźnik  w ujęciu rocznym miały ceny transportu. 

Szybki szacunek inflacji CPI w listopadzie wskazuje na utrzymanie się cen na niezmienionym poziomie, 

co stanowi pierwszy od 30 miesięcy nieujemny odczyt wskaźnika. 

Gabinet Cieni dostrzega, że dynamika cen dóbr pozostających pod wpływem krajowej koniunktury 

jest dodatnia i wynosi ponad 0,7% w ujęciu rocznym. W związku z historycznie niską stopą bezrobocia, 

optymizmem konsumentów i producentów oraz przyspieszającym spożyciem prywatnym Gabinet Cieni 

spodziewa się wzrostu presji popytowej w nadchodzących miesiącach. 

W III kw. 2016 r. odnotowano spowolnienie dynamiki akcji kredytowej do 3,6% w ujęciu rocznym, 

jednak podaż pieniądza wzrasta w stabilnym tempie. W opinii Gabinetu Cieni obecnie obserwowany wzrost 

kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, któremu towarzyszy dobra sytuacja finansowa firm i niskie 

oprocentowanie kredytów, korzystnie wpłynie na popyt inwestycyjny w nadchodzących kwartałach.  

                                                             
 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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W III kw. 2016 r. nastąpiło spowolnienie dynamiki realnego PKB do 2,2% w ujęciu rocznym oraz do 

0,2% w ujęciu kwartalnym. Są to najniższe odczyty od 3 lat. Głównym czynnikiem wzrostu pozostało 

zwiększające się w stabilnym tempie spożycie ogółem, wspierane przez dobrą sytuację na rynku pracy, 

poprawę kondycji finansowej gospodarstw domowych oraz zwiększający się optymizm konsumentów. 

Zdaniem Gabinetu Cieni znaczne pogłębienie spadku popytu inwestycyjnego wynika przede wszystkim ze 

zmniejszonego poziomu absorpcji środków unijnych z perspektywy budżetowej na lata 2014-20. 

Jednocześnie wśród przedsiębiorstw rejestrowane jest ponadprzeciętne wykorzystanie zdolności 

produkcyjnych oraz wysokie plany inwestycyjne, co wraz ze wzrostem kwoty umów na przyszłe 

wykorzystanie środków unijnych sprawia, że Gabinet Cieni oczekuje wzrostu popytu inwestycyjnego 

w 2017 r. Ponadto, Gabinet Cieni spodziewa się zwiększenia negatywnej kontrybucji eksportu netto ze 

względu na niekorzystne perspektywy dla światowego handlu oraz przyspieszenie krajowego popytu. 

Produkcja sprzedana przemysłu w wartościach odsezonowanych wzrosła w październiku o 1,3% 

w ujęciu rocznym. W opinii Gabinetu Cieni spowolnienie to ma charakter przejściowy, o czym świadczą 

m.in. dane PMI wskazujące na wyraźną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym 

w listopadzie. 

W październiku tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym ponownie spowolniło. 

Po raz pierwszy od prawie 2 lat odnotowano ujemną dynamikę w przypadku pojazdów samochodowych, 

motocykli i części, jednak zdaniem Gabinetu Cieni zjawisko to ma charakter przejściowy. Jednocześnie 

przyspieszył wzrost sprzedaży mebli i sprzętu RTV/AGD oraz odzieży. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia 

postępującą poprawę nastrojów konsumenckich.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 8,2%, obniżając się o 0,1 pp. względem 

poprzedniego miesiąca. W III kw. wskaźnik bezrobocia mierzony metodą BAEL obniżył się do 5,9% z 7,1% 

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Gabinet Cieni wyraża zaniepokojenie wyraźnym spowolnie-

niem realnej dynamiki wynagrodzeń, odnotowywanym pomimo zwiększania się popytu na pracę i zatrud-

nienia.  

Deficyt budżetu centralnego na koniec października wyniósł 24,6 mld zł i był znacznie niższy od 

założonego w harmonogramie, a także o 10 mld zł niższy niż w ubiegłym roku. Na bilans wciąż pozytywnie 

wpływa istotna różnica stopnia wykonania dochodów i wydatków – odpowiednio 85,6% i 79,6%. 

Nominalne dochody budżetu państwa są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku, przede wszystkim 

w wyniku ok. 8% wzrostu wpływów z tytułu podatków VAT i PIT, do czego przyczynił się wzrost 

wynagrodzeń i zatrudnienia oraz ograniczenie luki podatkowej w VAT. Dodatkowym czynnikiem istotnie 

zwiększającym dochody budżetowe jest zysk z aukcji częstotliwości LTE oraz wypłata dywidendy NBP. 

Wzrost wydatków o 19,9 mld zł jest wynikiem przede wszystkim wprowadzenia programu 500+. 

W 2017 r. będą obowiązywały nowe zasady naliczania kwoty wolnej od podatku dochodowego. 

Zmiana ta  dotknie jedynie około 10% pracujących. Kwota wolna wzrośnie do 6,6 tys. zł. dla najmniej 

zarabiających, natomiast zostanie całkowicie zniesiona dla osób o najwyższych dochodach. Od 1 marca 

2017 r. minimalna emerytura wzrośnie do 1000 zł brutto, a od 1 października obniżony zostanie wiek 

emerytalny. W opinii Gabinetu Cieni odwrócenie reformy emerytalnej będzie miało znaczące negatywne 

skutki dla budżetu państwa w długim terminie, a już w 2018 roku może przyczynić się do przekroczenia 

3% deficytu. 

Rynki finansowe w listopadzie charakteryzowały się wyższą niż we wcześniejszych miesiącach 

zmiennością, która zdaniem Gabinetu Cieni była spowodowana przede wszystkim wynikiem wyborów 

prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Obserwowano m.in. aprecjację dolara oraz wzrost oprocentowa-

nia na rynku obligacji skarbowych. Indeks zaufania konsumentów wzrósł do najwyższego poziomu od 

czasu kryzysu, natomiast bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 2007 roku. Wobec powyższych 

danych Gabinet Cieni spodziewa się, że w trakcie grudniowego posiedzenia FOMC zostanie podjęta decyzja 

o podwyżce stóp procentowych Fed. 

W III kw. 2016 r. PKB w strefie euro wzrósł o 1,6% w ujęciu rocznym, jednocześnie nie zmieniając 

się względem poprzedniego okresu. Do podtrzymania dynamiki PKB przyczynił się wzrost eksportu, co 
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przy malejącym imporcie wpłynęło na odnotowanie rekordowej nadwyżki w handlu zagranicznym. W 

listopadzie wskaźniki PMI dla przemysłu oraz usług uległy poprawie, natomiast inflacja HICP 

w październiku wyniosła 0,6% w ujęciu rocznym wobec 0,5% we wrześniu. 

W październiku w Chinach obserwowany był dalszy wzrost inflacji dóbr produkcyjnych, która 

osiągnęła 1,2% w ujęciu rocznym. Budżet centralny zanotował wyjątkowo niską dynamikę wydatków, 

jednak deficyt za okres styczeń-październik nadal jest znacząco wyższy niż w ubiegłych latach. Gabinet 

Cieni wyraża zaniepokojenie postępującymi spadkami rezerw oraz związanymi z nimi planami ogranicze-

nia przepływu kapitału, które mogą mieć negatywny wpływ na ocenę kredytową kraju, a także utrudnić 

ekspansję zagraniczną chińskich firm. 

W Rosji inflacja CPI w październiku wyniosła 6,1% i była znacząco niższa niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku. Gabinet Cieni pozytywnie ocenia perspektywę dodatniej dynamiki wzrostu PKB 

w IV kw. 2016 r., lecz jednocześnie dostrzega ryzyko zmniejszenia wolumenu inwestycji publicznych 

w związku z potrzebą konsolidacji sektora finansów publicznych. 

Dynamika PKB w Indiach w III kw. 2016 r. wyniosła 7,5% w ujęciu rocznym, jednak Gabinet Cieni 

spodziewa się przejściowego spowolnienia wzrostu w nadchodzących miesiącach wynikającego 

z konieczności wymiany większości banknotów obecnych w cyrkulacji, co może skutkować zaburzeniami 

w handlu wewnętrznym i transgranicznym oraz utrudnić działalność gospodarczą. 

 

 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki oraz po przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 

decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

W opinii Gabinetu Cieni obecny poziom stóp procentowych niweluje ryzyko utrzymywania się 

inflacji znacznie poniżej celu w średnim okresie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi makro-

ekonomicznej. Zdaniem Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen nadal będzie wzras-

tała, a dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy i przyspieszająca konsumpcja prywatna wzmocnią 

presję na wzrost cen.  

Pomimo przejściowego spowolnienia wzrostu PKB, które utrzyma się co najmniej do końca 2016 r., 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Gabinet Cieni spodziewa 

się, że w nadchodzących kwartałach główny czynnik rozwoju wciąż stanowić będzie silny popyt kon-

sumpcyjny. Zdaniem Gabinetu Cieni osłabienie popytu inwestycyjnego nie wskazuje na strukturalne 

problemy sektora przedsiębiorstw, lecz odzwierciedla przede wszystkim zmniejszony poziom 

absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy budżetowej 2014-20. 

Mimo to, 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 

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

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

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

Konrad Kmieć (kon.kmc@gmail.com) – Sektor realny 

Piotr Osiejuk (piotrek.osiejuk@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

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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