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GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 6 marca 2018 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 28 lutego 2018 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. 

 

  

Inflacja w ujęciu miesiąc do miesiąca w grudniu 2017 roku wyniosła 0,15% . Głównymi 
czynnikami powodującymi tę zmianę były spadki tempa wzrostu cen żywności oraz transportu, a także 
taniejąca odzież. W styczniu 2018 roku inflacja m/m wyniosła 0,3%. Dynamika Inflacja w ujęciu rok do 
roku również obniżyła się i wyniosła w grudniu 2,1%. Największy wpływ nadal ma żywność oraz ceny 
użytkowania mieszkań i energii. Natomiast w styczniu inflacja r/r wyniosła 1,9% i była napędzana przez 
ceny żywności, które zanotowały wzrost r/r o 4,1%. 

 Względnie małe zróżnicowanie poziomu dynamik pomiędzy grupami pokazuje endogeniczny 
charakter inflacji. Inflacja bazowa pozostaje jednak na niskim poziomie. Gabinet Cieni spodziewa się 
ponownego przyspieszenia dynamiki cen od drugiego kwartału po jej obniżeniu na początku roku 
ze względu na statystyczny efekt bazy. Utrzymanie inflacji w paśmie odchyleń od celu będzie zależne od 
stabilności otoczenia zewnętrznego: w tym światowych cen surowców, dla których prognozowane są 
wzrosty, z wyłączeniem cen żywności.  

                                                             
 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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Wskaźnik cen produkcji przemysłowej (PPI) w grudniu utrzymywał się na poziomie 0,2% r/r. Ten niski 
wzrost (wyraźnie niższy niż inflacji) jest spowodowany efektem wysokiej bazy za końcówkę 2016 roku 
oraz początek 2017, kiedy to indeks wynosił ponad 4%. Głównymi powodami zmian był bardzo silny 
spadek tempa wzrostu w przetwórstwie przemysłowym oraz zanik wzrostu cen w wydobyciu 
surowców. Jednakże oznacza to brak istotnej presji kosztowej ze strony producentów (poza kosztami 
pracowniczymi). Podobnie zachowuje się inflacja bazowa bez cen żywności i energii, która 
ustabilizowała się na poziomie nieznacznie poniżej 1%  jak i całe spektrum różnych miar inflacji 
bazowej.  

W przypadku podaży pieniądza zachodzą podobne trendy co w poprzednich miesiącach, tj. 
roczne tempo wzrostu najszerszego agregatu utrzymuje się w przedziale 4-5%, przy dalszym spadku 
depozytów długoterminowych. Podaż kredytów dla gospodarstw domowych rośnie od początku 2015 
roku w stabilnym tempie, a kredyty dla przedsiębiorstw notują w ostatnich miesiącach dynamiczny 
wzrost. W ujęciu rocznym zarówno kredyty inwestycyjne, jak i kredyty operacyjne rosną w szybkim 
tempie. W opinii Gabinetu Cieni, powyższe czynniki nie powinny dodatnio kontrybuować do inflacji.  

W IV kwartale ubiegłego roku utrzymały się dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. 
Wyniki ostatniej edycji SM NBP wskazują, że w IV kw. 2017 r. stopień wykorzystania mocy 
produkcyjnych osiągnął bardzo wysoki poziom 83,7% (tj. o 2,2 pp. powyżej swojej wartości sprzed 
roku), a bardzo niewiele przedsiębiorstw wskazuje na niedostateczny popyt jako barierę rozwoju 
działalności. Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw wskazują na kontynuację tendencji wzrostowej 
cen materiałów i surowców oraz cen własnych w I kw. 2018 r. Zgodnie z wynikami badania SM NBP 
wzrósł udział firm planujących podniesienie cen – obecnie przewyższa on o 43 pp. udział firm 
spodziewających się obniżenia cen produkcji własnej. Przedsiębiorcy częściej prognozują także wzrost 
inflacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych w 2018 roku – odsetek firm oczekujących wzrostu wskaźnika 
CPI zwiększył się do 69,9%.   

Na dynamikę inwestycji w sektorze przedsiębiorstw od początku 2016 r. negatywnie wpływa 
niski poziom wydatków przedsiębiorstw z grupy największych inwestorów, jednocześnie zaś 
stopniowo odbudowuje się aktywność inwestycyjna pozostałych przedsiębiorstw realizujących 
mniejsze inwestycje. Wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się 
absorpcją funduszy unijnych. Blisko połowa przedsiębiorstw deklaruje, że moce produkcyjne są w pełni 
wykorzystane lub zbliżają się do pełnego wykorzystania, a problem braku wolnych mocy produkcyjnych 
w największym stopniu dotyczy budownictwa. 

Bezrobocie rejestrowane pod koniec grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r. wyniosło odpowiednio 
6,6% oraz 6,9%, będąc w obydwu przypadkach niższe od wartości uzyskiwanych 12 miesięcy wcześniej 
o 1,6 punktu procentowego. Wzrost bezrobocia rejestrowanego o 0,4 pkt. proc. spowodowany był 
warunkami pogodowymi, ograniczającymi głównie produkcję budowlano-montażową. Wynagrodzenia 
nominalne wzrosły w skali roku o 7,3%, a poziom wynagrodzeń realnych był wyższy o 7,2%, co stanowi 
najwyższa dynamikę od prawie trzech lat. W ocenie Gabinetu Cieni wysoki wzrost wynagrodzeń 
realnych może mieć wpływ na wzrost inflacji, w szczególności inflacji bazowej.  

 Dobre wyniki gospodarcze odzwierciedla stan budżetu państwa. W grudniu 2017 r. dochód 
państwa wyniósł 27,2 mld zł, a wydatki nieznacznie przekroczyły 50 mld zł. Tym samym deficyt za rok 
2017 wyniósł 25,4 mld zł. Rekordowo niski deficyt był skutkiem ponadprogramowej realizacji 
dochodów, w szczególności dochodów z podatku VAT. 

Wzrost PKB w Unii Europejskiej oraz strefie euro znajduje się na najwyższych poziomach od 
kryzysu zadłużeniowego z roku 2011 i wynosi obecnie odpowiednio 2,6% i 2,7% r/r. Wskaźnik PMI dla 
całego obszaru walutowego w dalszym ciągu znajduje się na rekordowych poziomach, jednakże w kilku 
ostatnich miesiącach obserwowany jest spadek: wskaźnik dla sektora przemysłowego wynosi 58,5, 
czyli o około 2 punkty niżej niż szczyt sprzed 2 miesięcy. Jednocześnie EBC zapowiada kontynuację 
dotychczasowej, łagodnej polityki pieniężnej. Sytuacja gospodarcza w strefie euro jest więc stabilna, 
prognozy na przyszłość są pozytywne, jednakże Gabinet Cieni ma na uwadze możliwe hamowanie 
trendu wzrostowego. Sytuacja polityczna ustabilizowała się w Niemczech, co pozytywnie powinno 
wpływać na tamtejszą gospodarkę, natomiast ryzyko niestabilność politycznej może pojawić się w 
wyniku wyborów we Włoszech.    
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  W USA sytuacja gospodarcza ulega stabilizacji, annualizowane PKB w IV kwartale 2017 roku 
wyniosło 2,5%, zaś cały 2017 rok zakończył się wzrostem o 2,3% r/r. Najważniejszym czynnikiem 
powodującym ten wzrost były po raz kolejny wydatki konsumpcyjne. Wskaźniki informujące o stanie 
amerykańskiego przemysłu wskazują na dobrą koniunkturę, jednakże wątpliwości mogą wzbudzać 
decyzje polityczne. Fakt przegłosowania cięć podatków w ostatniej fazie cyklu koniunkturalnego może 
poważnie zaszkodzić finansom państwa, zaś zapowiedziane nałożenie ceł na aluminium i stal mogą, 
poprzez ewentualne retorsje mogą negatywnie odbić się na amerykańskiej gospodarce. Ponadto, na 
najbliższym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku przy FED oczekiwana jest kolejna podwyżka stóp 
procentowych o 25 punktów bazowych.  

 

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

           Gabinet Cieni akcentuje konieczność zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, w szczególności 
wobec rosnących cen żywności. Z racji na nie w pełni endogeniczny charakter tych zmian Gabinet Cieni 
podkreśla znaczenie efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku. 

               W świetle dostępnych danych oraz prognoz dynamiki PKB Gabinet Cieni uważa, że polska 
gospodarka znajduje się obecnie  w szczytowym punkcie cyklu koniunkturalnego. Fakt ten jest jedną z 
przesłanek stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej. 

               Dynamika inwestycji pozostaje w centrum zainteresowania Gabinetu Cieni. W roku 2018 Gabinet 
Cieni oczekuje dalszego wzrostu inwestycji. Czynnikami kształtującymi wyższy poziom inwestycji mogą 
być trudności w dalszym zwiększaniu zatrudnienia przez przedsiębiorców, koniunktura w kraju i 
zagranicą, jak również czynniki polityczne związane z nadchodzącymi wyborami. 

               Gabinet Cieni uważa, że w obecnej sytuacji gospodarczej utrzymywanie ujemnych realnych stóp 
procentowych nie służy stabilności makroekonomicznej. W szczególności wzrost stóp procentowych 
powinien zahamować odpływ środków z rachunków terminowych. Wobec wysokiej skłonności polskich 
przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków własnych Gabinet Cieni nie obawia się 
negatywnego wpływu zacieśnienia polityki pieniężnej na skalę inwestycji. 
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Członkowie Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej 

 

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

Michał Kulbacki (bono.kulbacki@gmail.com) – Wiceprzewodniczący GC RPP / Sektor finansów 
publicznych 

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

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

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

Mateusz Szysz (mateuszysz98@gmail.com) – Sektora realny  

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

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

Jakub Czugała (jakub.czugala@gmail.com) – Sektor rynku pracy  

Adam Drożyński (adam.drozynski2@gmail.com) – Sektor rynków finansowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

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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