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Warszawa, 5 czerwca 2017 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 31 maja 2017 roku 
 

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP  
o 25 punktów bazowych do poziomu: 

 stopa referencyjna 1,75% w skali rocznej, 

 stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej, 

 stopa depozytowa 0,75% w skali rocznej, 

 stopa redyskonta weksli 2,0% w skali rocznej. 

 

 W kwietniu inflacja CPI w ujęciu rocznym wyniosła 2%, natomiast względem poprzedniego 
miesiąca ceny wzrosły o 0,3%. Najważniejszymi czynnikami wzrostu były dodatnie dynamiki cen 
odzieży i obuwia oraz transportu. W nadchodzących miesiącach Gabinet Cieni oczekuje stabilizacji cen 
transportu, a także podwyżek cen żywności ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne 
w ubiegłych miesiącach. 

 Zgodnie z tzw. szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego w maju roczna inflacja 
wyniosła 1,9%, a względem poprzedniego miesiąca ceny nie zmieniły się. 
              Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii osiągnęła poziom 0,9%. Jest to najwyższy 
odczyt od ponad dwóch lat i oznacza kontynuację widocznej od początku roku tendencji wzrostowej. 
Dynamika wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu przewyższa tempo zmian CPI o ponad 
2 pkt. proc. Gabinet Cieni dostrzega w tych zjawiskach wzrost krajowej presji inflacyjnej. 
              Tempo wzrostu podaży pieniądza było niższe niż w poprzednim miesiącu. Przyczyniła się do 
tego malejąca podaż agregatu M2, tj. depozytów terminowych, a także depozytów przedsiębiorstw. 

                                                             
 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. 



Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni RPP – czerwiec 2017 

 

2

Zdaniem Gabinetu Cieni może to wskazywać na spowodowany zbyt niskim oprocentowaniem spadek 
skłonności do oszczędzania. 
              Wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 4,2% w ujęciu rocznym, co jest najwyższym 
odczytem od końca 2015 r. Dynamika PKB przekracza oficjalne prognozy jeszcze z marca. Tempo 
wzrostu konsumpcji prywatnej wzrosło do 4,9%. Zaobserwowano odbicie w poziomie nakładów 
inwestycyjnych, dzięki czemu przełamany został utrzymujący się przez cały ubiegły rok negatywny 
wkład dynamiki inwestycji do tempa zmian PKB. Gabinet Cieni oczekuje dalszego wzrostu inwestycji. 
              Nastroje konsumenckie poprawiają się z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z majowym odczytem 
indeks BWUK osiągnął najwyższy w historii badania poziom 3,1. Rekordowy poziom zanotował 
wskaźnik obecnego dokonywania ważnych zakupów. Zdaniem Gabinetu Cieni fakt ten dodatkowo 
potwierdza wysoki poziom ufności konsumenckiej i pozwala spodziewać się wzrostu wydatków 
konsumpcyjnych w nadchodzących miesiącach. Również wyprzedzający indeks WWUK osiągnął 
w maju dodatni poziom. Konsumenci spodziewają się poprawy sytuacji gospodarstw domowych 
i spadku stopy bezrobocia. Zdaniem Gabinetu Cieni zwiększający się optymizm konsumentów to 
tendencja długookresowa, którą należy wiązać ze wzrostem dobrobytu w społeczeństwie. 
              Stopa bezrobocia rejestrowanego spada kolejny miesiąc z rzędu. Marcowy odczyt wyniósł 
7,7%. W strukturze bezrobocia zaobserwowano zmniejszenie się udziału bezrobocia 
średniookresowego na rzecz frykcyjnego. Wynagrodzenia realne w tym okresie nie zmieniły się. 

Deficyt sektora finansów publicznych w kwietniu wyniósł 1,4 mld zł i był niższy niż deficyty 
notowane w tym czasie w ciągu ostatnich lat. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się 
znacznego wzrostu deficytu w wyniku obniżenia wieku emerytalnego. Zdaniem Gabinetu Cieni 
prognozowana przez rząd liczba osób, która skorzysta z tego prawa, jest niedoszacowana. Dodatkowo 
niepokojący jest wysoki deficyt strukturalny oraz brak perspektyw konsolidacji fiskalnej. Gabinet Cieni 
pozytywnie ocenia działania rządu związane z uszczelnianiem VAT poprzez tzw. split payment. 

W pierwszym kwartale wzrost PKB w Unii Europejskiej wyniósł 1,7% w ujęciu rocznym. 
Utrzymanie indeksów PMI na poziomie 57 pkt. wskazuje na dalsze ożywienie w Europie. 
Przyspieszenie wzrostu w Niemczech będzie pozytywnie wpływać na koniunkturę w Polsce.  

W kwietniu inflacja w strefie euro wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym, jednak szacunki wskazują 
na jej obniżenie w maju. Zdaniem władz Europejskiego Banku Centralnego presja kosztowa nie będzie 
wystarczająca do stabilizacji inflacji wokół celu. EBC jest zdecydowany kontynuować monetarne 
wsparcie dla gospodarek Eurosystemu. 

W gospodarkach wschodzących wskaźniki PMI dla przemysłu utrzymały się na poziomach 
z poprzedniego miesiąca, a w Brazylii wskaźnik ten przekroczył 50 pkt. po raz pierwszy od ponad 
dwóch lat. Tempo przyspieszenia wzrostu w pierwszym kwartale pozostaje umiarkowane, a w Indiach 
wzrost PKB wyniósł  tylko 6,1% przy oczekiwanych 7%. 

Dane z gospodarki Stanów Zjednoczonych wskazują na przejściowe osłabienie koniunktury. 
Wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 1,2% w ujęciu rocznym, ale zgodnie z oczekiwaniami 
wzrost w następnych kwartałach powinien powrócić powyżej 2%. Gabinet Cieni spodziewa się, że na 
najbliższym posiedzeniu FOMC dojdzie do podwyżki stóp o 25 pkt. bazowych. Źródłem niepewności 
w ocenie perspektyw gospodarki amerykańskiej pozostaje wciąż niejasny kształt polityki fiskalnej 
administracji Donalda Trumpa. 
               

 
 
Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 

decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. 
              W opinii Gabinetu Cieni wyższy poziom stóp procentowych w średnim okresie będzie sprzyjał 
utrzymaniu się inflacji w obrębie pasma dopuszczalnych wahań, w szczególności wobec rosnącego 
poziomu inflacji bazowej. 
              Gabinet Cieni pozytywnie ocenia perspektywy polskiej gospodarki i oczekuje ukształtowania 
się tempa wzrostu PKB około poziomu 4% rocznie. Rosnący popyt krajowy w połączeniu z bardzo 
dobrą sytuacją na rynku pracy i optymizmem konsumentów będzie coraz silniej kształtował 
wewnętrzną presję inflacyjną. Zdaniem Gabinetu Cieni wpływ czynników endogenicznych na 
kształtowanie dynamiki polskiego wzrostu gospodarczego oraz inflacji będzie wzrastał. 
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Gabinet Cieni jest zdania, że wobec pozytywnych sygnałów płynących z rynku utrzymanie stóp 
procentowych na dotychczasowym poziomie nie sprzyja stabilności makroekonomicznej. Członkowie 
Gabinetu Cieni uważają, że podwyżka stóp przyczyni się do utrzymania się polskiej gospodarki na 
ścieżce zrównoważonego wzrostu. 
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

Sebastian A. Roy (sebastian.amit.roy@gmail.com) – Przewodniczący GC RPP / Sektor rynków finansowych 

Karol Nycz (karol.nycz@goodcode.pl) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor zagraniczny 

Dorota Ścibisz (d.k.scibisz@gmail.com)  – Sektor realny 

Paweł Głusiński (p.glusin@gmail.com) – Sektor finansów publicznych 

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

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

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

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

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

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 naczelnik Wydziału Badań Stosowanych w 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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