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Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 4 stycznia 2017 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 polskiej gospodarce zakończył się ponad 2,5-letni okres deflacji – w listopadzie ceny dóbr 

i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, 

natomiast względem października wzrosły o 0,1%. Największy dodatni wpływ na wskaźnik (zarówno 

w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym) miały rosnące ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz 

podwyżka składek ubezpieczeniowych. Szybki szacunek inflacji CPI w grudniu wskazuje na wzrost cen 

o 0,8% w ujęciu rocznym oraz o 0,7% w ujęciu miesięcznym. 

Inflacja bazowa pozostaje ujemna, jednak Gabinet Cieni dostrzega wzrostową tendencję wskaź-

nika. W związku z historycznie niską stopą bezrobocia, optymizmem konsumentów i producentów, 

rosnącą dynamiką cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz przyspieszającym spożyciem prywatnym, 

Gabinet Cieni oczekuje kontynuacji trendu w nadchodzących miesiącach. 

Podaż pieniądza zwiększa się w stabilnym tempie, głównie dzięki wzrostowi agregatów M0 i M1. 

Ze względu na wyższe wymagania dotyczące wkładu własnego w przypadku kredytów mieszkanio-
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wych oraz konserwatywną politykę kredytową banków, Gabinet Cieni nie spodziewa się znacznego 

przyspieszenia akcji kredytowej w 2017 r. 

Produkcja sprzedana przemysłu w wartościach odsezonowanych wzrosła w listopadzie o 3% 

w ujęciu rocznym. Dodatnią dynamikę odnotowano w większości głównych działów przemysłu. 

Gabinet Cieni pozytywnie ocenia grudniowy odczyt PMI na poziomie 54,3 pkt, który wskazuje na 

wyraźną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym oraz istotny wzrost presji cenowej. 

W listopadzie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym znacząco przyspieszyło 

w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dodatnią dynamikę odnotowano w większości kategorii. 

W związku z okresem przedświątecznym, największą kontrybucją charakteryzowała się sprzedaż 

żywności i napojów bezalkoholowych. Gabinet Cieni ocenia nieznaczne pogorszenie nastrojów kon-

sumenckich jako przejściowe, dostrzegając, że w 2016 r. były one najlepsze w historii badań. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 8,2%, nie zmieniając się względem 

października. Z kolei w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wskaźnik był 

niższy o 1,4 pp. W listopadzie wynagrodzenia realne wzrosły o 4% w ujęciu rocznym. 

Zdaniem Gabinetu Cieni program „Rodzina 500 plus” nie miał widocznego wpływu na aktywność 

zawodową w 2016 r. Dane BAEL wskazują wprawdzie na wzrost liczby osób nieaktywnych zawodowo 

z powodów rodzinnych, jednak zjawisko to obserwowane jest już od 2014 r. i w ostatnich kwartałach 

nie przybrało na sile.  

Deficyt budżetu centralnego na koniec listopada wyniósł 27,5 mld zł i był znacznie niższy od 

założonego w harmonogramie, a także o 8,6 mld zł niższy niż w ubiegłym roku. Na bilans wciąż 

pozytywnie wpływa istotna różnica stopnia wykonania dochodów i wydatków – odpowiednio 93,8% 

i 87,4%. Nominalne dochody budżetu państwa są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku, przede 

wszystkim w wyniku ponad 7 % 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 22,1 mld zł jest wynikiem przede wszystkim wprowa-

dzenia programu “Rodzina 500 plus”. Oprocentowanie polskich obligacji w grudniu nieznacznie 

spadło, jednak ostatecznie było o 0,7 pp. wyższe niż na początku 2016 r. 

Przyjęty w grudniu projekt ustawy budżetowej na 2017 r. zakłada, że przychody wyniosą 325 

mld zł, a wydatki 384 mld zł, co oznacza zwiększenie budżetu o 4,1% względem poprzedniego roku. 

Limit deficytu sektora finansów publicznych ustalony został na poziomie 2,9% PKB. Zdaniem Gabinetu 

Cieni realizacja założeń makroekonomicznych na 2017 r. jest prawdopodobna, jednak utrzymywanie 

znacznego deficytu przy stosunkowo wysokim wzroście gospodarczym nie jest pożądane i w średnim 

okresie może doprowadzić do przekroczenia 3% limitu deficytu w przypadku pogorszenia koniunktury. 

Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych spadła w listopadzie do 4,6%, a wskaźnik PMI dla 

przemysłu wzrósł do 54,7 pkt. W związku z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, rosnącą kon-

sumpcją oraz przekonaniem konsumentów o poprawie ich sytuacji w najbliższej przyszłości FOMC 

zdecydował o podniesieniu stóp procentowych Fed o 25 punktów bazowych. Kurs dolara w grudniu 

wahał się, jednak po decyzji Komitetu uległ aprecjacji względem najważniejszych walut na świecie. 

Z kolei złoty uległ aprecjacji wobec dolara i euro, przede wszystkim w wyniku publikacji wyjątkowo 

wysokiego odczytu wskaźnika PMI dla Polski.  

Inflacja w grudniu w strefie euro wzrosła o 0,5 pp. i wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym. W naj-

większym stopniu wpłynął na nią wzrost cen w Niemczech. Wskaźnik PMI dla strefy euro wyraźnie 

wzrósł do 54,9 pkt, natomiast PMI dla usług nieznacznie obniżył się względem listopada do 53,7 pkt. 

Wskaźnik ten utrzymuje się również na bardzo wysokim poziomie w Wielkiej Brytanii, pomimo 

podejmowania działań mających na celu opuszczenie struktur Unii Europejskiej.  

W wyniku grudniowej decyzji rządu we Włoszech utworzony zostanie fundusz dysponujący 

20 mld euro, który będzie miał na celu ochronę oszczędności deponentów oraz dokapitalizowanie 
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banków. Zdaniem Gabinetu Cieni wpłynie to na poprawę sytuacji sektora bankowego we Włoszech 

w najbliższych miesiącach, jednak nie rozwiązuje problemu w długim terminie i nadal będzie stanowić 

czynnik zagrażający stabilności systemu finansowemu w Europie.  

Na grudniowym posiedzeniu EBC podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotych-

czasowym poziomie, natomiast akcja zakupu aktywów ma zostać utrzymana na poziomie 80 mld euro 

miesięcznie do marca, a następnie ograniczona do 60 mld euro. W opinii Gabinetu Cieni działania te 

stanowią odzwierciedlenie poprawiającej się koniunktury w strefie euro oraz oczekiwanego powrotu 

inflacji do celu.  

Ubiegły rok był drugim rokiem z rzędu, w którym dynamika brazylijskiego PKB była ujemna. 

Według szacunków Banku Światowego spadek wyniósł ok. 4%. Zdaniem Gabinetu Cieni nadal wysokim 

czynnikiem ryzyka pozostają niepokoje społeczne związane z aferą korupcyjną wśród najwyższych 

urzędników brazylijskich. Z kolei wzrost gospodarczy w Republice Południowej Afryki wyniósł mniej 

niż 1% w ujęciu rocznym, a bezrobocie wzrosło do ponad 27%. Gabinet Cieni spodziewa się również 

znacznego spadku dynamiki PKB w Indiach związanego z wymianą większości banknotów w obiegu, 

co może istotnie ograniczyć aktywność gospodarczą. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wskaźnik PMI 

dla przemysłu obniżył się o prawie 5 pkt do 49,6 pkt.  

Wobec utrzymującego się nierejestrowanego odpływu kapitału w Chinach i związanych z tym 

trudnościami w prowadzeniu rachunków narodowych wprowadzono m.in. roczny limit ilości pienię-

dzy, które obywatele mogą wymienić i obniżono limit raportowania transakcji zagranicznych. Sprze-

daż detaliczna w listopadzie wzrosła w najszybszym tempie od grudnia 2015 roku - o 10,8% w ujęciu 

rocznym. Jednocześnie odnotowano nieznaczny wzrost produkcji przemysłowej do 6,2% oraz inwes-

tycji prywatnych w aktywa trwałe.  

 

 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i 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 poniżej celu w średnim okresie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi makroekonomicz-

nej. Zdaniem Gabinetu Cieni w najbliższych miesiącach dynamika cen wciąż będzie wzrastała, czemu 

sprzyjać będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy i przyspieszająca konsumpcja prywatna. Ze 

względu na wzrost światowych cen ropy naftowej Gabinet Cieni spodziewa się, że inflacja powróci do 

dopuszczalnego pasma wahań w I połowie 2017 r. 

Pomimo przejściowego spowolnienia wzrostu PKB, które utrzyma się co najmniej do końca I kw. 

2017 r., Gabinet Cieni pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Gabinet Cieni 

przewiduje, że w nadchodzących kwartałach główny czynnik rozwoju wciąż stanowić będzie silny 

popyt konsumpcyjny. Wraz ze wzrostem poziomu absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej 

w ramach perspektywy budżetowej 2014-20 Gabinet Cieni oczekuje przyspieszenia dynamiki popytu 

inwestycyjnego. 

Jednocześnie Gabinet Cieni dostrzega, że niepewność związana z gospodarką Chin oraz sytuacją 

polityczną w Europie składają się na czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do osłabienia koniun-

ktury w strefie euro oraz w Polsce. 
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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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