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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 30 października 2017 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 30 października 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. 

 

 Miesięczna dynamika cen wyniosła we wrześniu 0,4%, zaś w ujęciu rocznym indeks CPI wzrósł 
o 2,2%. Najważniejszym czynnikiem inflacji były podwyżki cen żywności i napojów bezalkoholowych, 
co wiąże się m. in. z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wiosną br. Inflacja bazowa 
ustabilizowała się na umiarkowanie niskim poziomie 1%. 

Oczekiwania inflacyjne zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, należą do 
najwyższych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Gabinet Cieni dostrzega wagę ich zakotwiczenia i 
spodziewa się, że rosnące oczekiwania producentów oraz konsumentów przełożą się w najbliższych 
miesiącach na dalszy wzrost presji inflacyjnej. 

Wrześniowe tempo wzrostu podaży pieniądza wyniosło nieco ponad 1%. Malejąca dynamika 
podaży pieniądza wiąże się z trwającym od grudnia ubiegłego roku spadkiem depozytów M2. Zdaniem 
Gabinetu Cieni odpływ środków z depozytów terminowych jest związany z ich zbyt niskim 
oprocentowaniem. Akcja kredytowa rośnie powoli, ograniczana restrykcyjnymi ograniczeniami 

                                                             
 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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kapitałowymi, co w połączeniu z ujemną dynamiką zobowiązań długookresowych pozytywnie wpływa 
na stabilność sektora finansowego. 

Produkt krajowy brutto w drugim kwartale wzrósł o 3,9 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost 
opierał się głównie na konsumpcji prywatnej oraz przyroście zapasów (odpowiednio 2,9, 1,9 pkt 
proc.). Ujemnie na wzrost oddziaływał eksport netto (1,5 pkt proc.) w wyniku znacznego osłabienia 
dynamiki eksportu. Gabinet Cieni ocenia strukturę wzrostu jako wysoce niestabilną.  

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w III kwartale wzrosła o 7,1 proc. a w samym wrześniu o 
7,5 proc. Różnica dynamik realnej oraz nominalnej sprzedaży detalicznej  utrzymuje się poniżej 1,5 
proc. co wskazuje na umiarkowaną presję inflacyjną. Niezmiennie od roku najwyższym tempem 
odznaczała się sprzedaż mebli, sprzętu RTV i AGD, odzieży oraz wyrobów farmaceutycznych i 
kosmetyków. Konsumpcja prywatna rośnie powyżej 4 proc. rok do roku. W II kwartale wzrosła o 4,9 
proc, w tempie najszybszym od 6 lat. To konsekwencja bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz 
wzrostu dochodów rozporządzalnych.  

W III kwartale dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 6,4 proc. wobec 4,3 proc. w 
poprzednim okresie. Niemal wszystkie działy przemysłowe z wyjątkiem górnictwa charakteryzują się 
dodatnią dynamiką. Wzrost odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej w III kwartale wyniósł 
21 proc., co potwierdza wyraźne odbicie inwestycji w tym okresie, które przyspieszy w następnym 
kwartale.  Wskaźnik PMI w październiku wynoszący 53,4 pkt oznacza kontynuację dobrej 
koniunktury, której sprzyja ożywienie w strefie euro. Na podstawie dostępnych danych Gabinet Cieni 
spodziewa się wzrostu za III kwartał przekraczającego 4 proc, kontynuacji ożywienia oraz kumulacji 
inwestycji w 2018 roku spowodowanej obecnymi opóźnieniami.  

Odsezonowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 7,3%, co oznacza 
kontynuację wieloletniego trendu spadkowego. Stopa bezrobocia wg BAEL odnotowała na początku 
roku najniższy poziom w historii badania. W III kwartale udział bezrobocia długookresowego 
zmniejszył się na rzecz nieprzekraczającego 12 miesięcy.  

W II kwartale wyraźnie zwiększyła się liczba osób pracujących (o 1,9% w ujęciu rocznym). 
Wzrost zatrudnienia był realizowany przede wszystkim na podstawie umów najemnych na czas 
nieokreślony. Wzrost liczby pracujących przekracza dynamikę osób aktywnych zawodowo, co może 
powodować problemy dla przedsiębiorstw w znalezieniu pracowników.  

Tempo wzrostu płac nominalnych wzrosło w III kwartale do 5,9% w ujęciu rocznym. Przyrost 
wynagrodzeń pozostaje powiązany ze wzrostem wydajności pracy, co przejawia się w stabilizacji 
dynamiki jednostkowych kosztów pracy. Rosnące zatrudnienie w połączeniu ze wzrostem płac 
prowadzi do wzrostu udziału funduszu płac w wartości dodanej brutto. Udział ten wyniósł 36,8% w I 
kwartale, co jest najwyższym odczytem od końca 2008 r. Gabinet Cieni dostrzega istotny wpływ 
dynamicznie poprawiającej się sytuacji na rynku pracy na kreowanie presji inflacyjnej w polskiej 
gospodarce 

Nadwyżka budżetu państwa po wrześniu wyniosła 3,8 mld zł, ale już w październiku 
odnotowano deficyt. Dochody wzrosły o 15,1 proc. rok do roku głównie dzięki wyższym o 23,3 proc. 
wpływom z VAT, które stanowią prawie połowę dochodów. Wynika to z m.in. wysokiej dynamiki 
konsumpcji, uszczelnienia systemu podatkowego (dzięki Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu) oraz 
operacji księgowych. Dodatkowo o 12,6 proc. wzrosły dochody z CIT, a o 8,3 proc. z PIT. Ze względu na 
wysokie wpływy do budżetu Polska zrezygnowała z elastycznej linii kredytowej w Międzynarodowym 
Funduszu Walutowym na początku listopada. Zgodnie z prognozami rządowymi rok 2017 zostanie 
zamknięty deficytem budżetowym ok. 30 mld zł. Z kolei z szacunków dla całego sektora publicznego, 
tj. włączając m.in. deficyt FUS i samorządów lokalnych, wynika, że deficyt wyniesie 51 mld zł.  To  efekt 
przesunięcia wydatków, w tym inwestycyjnych, na koniec roku. W opinii Gabinetu Cieni prognozowany 
deficyt jest wysoce procykliczny, co może doprowadzić do podważenia wiarygodności kraju w 
przypadku szoków zewnętrznych.     

W Stanach Zjednoczonych wzrost w III kwartale wyniósł 2,3 proc. w ujęciu rocznym, a 
prognozowany wzrost dla strefy euro za cały 2017 rok to 1,9 proc. Rezerwa Federalna normalizuje 
politykę pieniężną, jednak w tempie wolniejszym od oczekiwań rynkowych. Europejski Bank 
Centralny zapowiada utrzymanie obecnego poziomu stóp w okresie przekraczającym horyzont 
czasowy programu skupu aktywów. Zgodnie z forward guidance EBC nie należy się spodziewać 
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podwyżek stóp do końca 2017 r. ani na początku 2018 r. Bank Anglii podniósł stopy procentowe o 
0,25 proc, w wyniku przyspieszenia inflacji do 3 proc. 

W Chinach wzrost gospodarczy w II kwartale przyspieszył do 6,9 proc., a wskaźniki PMI dla 
przemysłu oraz usług w III kwartale wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału. Transformacja 
chińskiej gospodarki ku modelowi opartemu na popycie wewnętrznym zachodzi wolniej niż 
zapowiadano jeszcze w zeszłym roku. Zatrzymanie odpływu kapitału metodami administracyjnymi 
powiodło się, a rezerwy walut obcych są odbudowywane.    

Obecne ożywienie za granicą, wydaje się być trwałe jako pierwsze od zakończenia kryzysu, co 
potwierdzają również wskaźniki PMI.  Otoczenie zewnętrzne to główny czynnik przyspieszenia 
wzrostu gospodarczego w kraju. Zdaniem Gabinetu Cieni, jednoczesne wystąpienie pozytywnych 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych podnosi krótkookresową optymalną stopę procentową w 
równowadze makroekonomicznej. 

 

Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął 
decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. 

Gabinet Cieni uważa, że wobec dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki, rosnących 
oczekiwań inflacyjnych i bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy utrzymanie stóp procentowych na 
dotychczasowym poziomie nie sprzyja stabilności makroekonomicznej. W szczególności Gabinet Cieni 
nie uważa za właściwe utrzymywanie negatywnych realnych stóp procentowych. 

Zdaniem Gabinetu Cieni podwyższenie stóp procentowych zahamuje odpływ środków z 
rachunków terminowych i będzie czynnikiem zakotwiczającym oczekiwania inflacyjne uczestników 
rynku w obrębie celu. 

Gabinet Cieni spodziewa się dynamiki PKB kształtującej się wokół 4% w 2017 r. i nieco niższej 
w 2018 r. Jednocześnie oczekiwana jest zmiana struktury wzrostu, w tym istotne zwiększenie 
poziomu inwestycji w związku z coraz wyższą absorpcją środków z budżetu UE, jak również z 
rozliczaniem inwestycji w okresie przedwyborczym. Gabinet Cieni przewiduje, że konsumpcja 
prywatna wspierana przez bardzo dobrą sytuację na rynku pracy oraz rosnące inwestycje będzie 
głównym czynnikiem rozwoju w środowisku utrzymującej się dobrej koniunktury w otoczeniu 
zewnętrznym Polski. 
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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 realny 

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

Rafał Chmura (rafalchmura22@gmail.com) – Sektor monetarny 

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

Konrad Grabowicz (konrad.grabowicz@gmail.com) – Sektor rynku pracy 

Szymon Wieczorek (swieczorek817@gmail.com ) –  Sektor finansów publicznych 

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

Michał Kulbacki (bono.kulbacki@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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