
 

 

 

  

 

 

 

 

GABINET CIENI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 
 

 

Warszawa, 10 kwietnia 2018 r. 

 

 

Informacja po posiedzeniu Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej  

dnia 4 kwietnia 2018 roku 
 

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

 stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej, 

 stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej, 

 stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej, 

 stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej. 

 

     W lutym roczna dynamika CPI wyniosła 1,4 proc., zaś w skali miesięcznej zanotowano deflację na 
poziomie -0,2 proc. Zgodnie z tzw. szybkim szacunkiem GUS marcowa dynamika cen wyhamowała do 
poziomu 1,3 proc. w skali rocznej, co w ujęciu miesięcznym oznacza deflację wynoszącą -0,1 proc. 
Najważniejszym czynnikiem hamującym inflację CPI są stabilizujące się ceny żywności, których 
kontrybucja do rocznej dynamiki cen osiągnęła w lutym poziom 0,8 p. proc. 

    Inflacja bazowa pozostaje niska; zgodnie z lutowym odczytem dynamika CPI z wyłączeniem cen 
żywności i energii uplasowała się na poziomie 0,8 proc. NBP w marcowym Raporcie o inflacji 
prognozuje, że w nadchodzących kwartałach kontrybucja inflacji bazowej do ogólnej dynamiki cen 
będzie stabilnie wzrastała. Gabinet Cieni dostrzega niższe od oczekiwanych poziomy inflacji CPI i jej 

                                                             
 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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komponentów, jednocześnie spodziewając się, że rola presji płacowej w kształtowaniu inflacji 
będzie rosnąć. 

    Marcowe projekcje makroekonomiczne NBP przewidują niższą ścieżkę inflacji, niż dotąd oczekiwano. 
W szczególności należy się spodziewać, że w najbliższych siedmiu kwartałach dynamika indeksu CPI 
będzie się kształtować poniżej celu inflacyjnego, tj. na poziomach nieprzekraczających 2,5 proc. rocznie. 
Szacunki przyszłej inflacji HICP dla Eurosystemu mówią o stabilnym wzroście cen przy rocznej 
dynamice niższej niż 2 proc. w horyzoncie prognozy. Zapoznawszy się z dostępnymi prognozami 
Gabinet Cieni stoi na stanowisku, że ryzyko, iż inflacja CPI ukształtuje się znacząco powyżej celu, jest 
znikome. 

    Indeks cen dóbr produkcyjnych zanotował w lutym spadek o -0,2 proc. w ujęciu rocznym. Wynika to 
przede wszystkim z występowania efektu bazy statystycznej. Gabinet Cieni interpretuje odczyt dynamiki 
indeksu PPI jako sygnał świadczący o braku presji kosztowej w polskiej gospodarce. 

     Podaż pieniądza rośnie w stabilnym tempie, zgodnie z danymi z lutego przyrost masy pieniądza 
wyniósł w lutym 4,9 proc. w stosunku rocznym. Od wielu miesięcy utrzymuje się odpływ depozytów 
terminowych, wchodzących w skład agregatu M2. Przyrost kredytu dla gospodarstw domowych oraz 
dla przedsiębiorstw niefinansowych ogółem jest stabilny. Z początkiem 2018 roku obserwuje się 
załamanie podaży kredytu inwestycyjnego. 

 

    Od poprzedniego posiedzenia Gabinetu Cieni nie pojawiły się nowe dane dotyczące składowych PKB. 
W dalszym ciągu głównym motorem  napędzającym gospodarkę pozostają inwestycje, przede 
wszystkim publiczne, co jest związane z absorpcją środków unijnych oraz zwiększeniem wydatków 
samorządów w okresie przedwyborczym. Drugim  ważnym komponentem wzrostu jest konsumpcja, 
która z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy utrzymuje się na wysokim poziomie. Świadczy o tym 
wzrost sprzedaży detalicznej, który wyniósł w lutym 7,7 proc. w cenach stałych w ujęciu rocznym; 
w następnych okresach można jednakże spodziewać się wyhamowania tej dynamiki. Eksport netto 
pozostaje na zbliżonym do zera, lekko ujemnym poziomie i nie ma znaczącego wpływu na wzrost 
gospodarczy. O pozytywnej sytuacji polskiej gospodarki może świadczyć dynamika wzrostu produkcji 
przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym, które przyjęły wartości odpowiednio 7,4 proc. oraz 
31,4 proc. 

    Perspektywa dla zmiennych realnych w gospodarce na następne kwartały pozostaje stabilna. 
Spodziewane jest utrzymywanie się wzrostu gospodarczego na poziomie przekraczającym 4 proc. w 
2018 roku, na co będzie wpływać utrzymywanie się wysokiej dynamiki inwestycji oraz dalsza poprawa 
sytuacji na rynku pracy, objawiająca się we wzroście konsumpcji. Podobnie sytuację oceniają zarówno 
producenci jak i konsumenci, o czym świadczy wartość wskaźnika PMI, który w marcu utrzymał się na 
poziomie 53,7; a także bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, którego wartość spadła o 0,8 pkt. proc. 
do poziomu 5,4.  

 

     Bezrobocie rejestrowane pod koniec lutego 2018 r. wyniosło 6,8 proc. i było niższe w porównaniu 
zarówno do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, jak i do poprzedniego miesiąca. Spadek bezrobocia 
wskazuje na coraz lepszą sytuację polskich pracowników, co odzwierciedlają również dane dotyczące 
wynagrodzeń - przeciętne płace wzrosły realnie o 5,5 proc. w ujęciu rocznym. W opinii Gabinetu Cieni 
może być to jeden z głównych czynników tworzących w średnim terminie presję inflacyjną. 47 proc. 
przedsiębiorstw wskazuje, że brak rąk do pracy hamuje możliwości ich rozwoju, jednakże dotychczas 
wpływ wzrostu wynagrodzeń nie odbija się jednoznacznie na wzroście zarówno inflacji bazowej, jak 
również dynamiki wskaźnika cen konsumpcyjnych.   

  

     Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniósł 1,5 proc. PKB wobec 
2,3 proc. PKB w 2016 r. po korekcie, z kolei dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2017 r. 
50,6 proc. PKB wobec 54,2 proc. PKB w 2016 roku po korekcie. Nadwyżka i dochody budżetowe za okres 
styczeń-luty 2018 roku wyniosły 62,02 mld. zł., co stanowi 17,4 proc. rocznego planu. Natomiast w 
budżecie Polski odnotowano na koniec lutego 2018 r. 4,46 mld. zł. nadwyżki. Gabinet Cieni ocena stan 
finansów publicznych jako dobry i stabilny w średniej perspektywie.  
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    W otoczeniu gospodarczym Polski utrzymuje się ożywienie koniunktury. W strefie euro rok 2017 
zakończył się wzrostem na przeciętnym poziomie 2,5 proc., przy czym w trzecim i czwartym kwartale 
zanotowano wyższe dynamiki PKB od tych osiągniętych w pierwszych dwóch kwartałach. W bieżącym 
roku oczekuje się nieznacznie niższego tempa wzrostu gospodarczego, który w następnych latach 
będzie spowalniał do poziomu poniżej 2 proc. w skali rocznej. Zgodnie z szacunkiem Eurostatu, inflacja 
HICP w strefie euro wyniosła w marcu 1,4 proc. w ujęciu rocznym. Indeks PMI dla strefy euro spadł w 
marcu do poziomu 55,3 pkt. Pomimo dobrej koniunktury, ze względu na niską obserwowaną dynamikę 
cen, EBC zapowiada kontynuowanie łagodnej polityki pieniężnej. Zgodnie z komunikatami forward 
guidance obecne stopy EBC pozostaną niezmienione w bieżącym roku. Jednocześnie kontynuowany jest 
program skupu aktywów finansowych z rynku, zaś raty kapitałowe z wykupionych papierów mają być 
nadal reinwestowane. 

    W Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 2,5 proc. 
w ujęciu rocznym. O bardzo dobrej koniunkturze świadczy wzrost indeksu PMI do poziomu 55,6 pkt. 
Wzrastają również wskaźniki produkcji przemysłowej, nowych zamówień w przemyśle, a także 
dynamika cen - inflacja CPI wyniosła w styczniu 2018 r. 2,1 proc. W sytuacji malejącego bezrobocia i 
inflacji zbliżonej do  celu FED zacieśnia politykę pieniężną. W 2018 r. oczekuje się trzech podwyżek stóp 
procentowych łącznie o 75 punktów bazowych. Rezerwa Federalna ogranicza skalę reinwestycji 
aktywów, zmniejszając tym samym swoją sumę bilansową. 

     Na światowych rynkach finansowych zanotowano w lutym spadki indeksów giełdowych, co było 
reakcją na większe od oczekiwanych podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Z tego samego powodu 
wzrosły rentowności amerykańskich obligacji. Ze względu na łagodną politykę EBC wzrost rentowności 
europejskich obligacji był ograniczony; w gospodarkach wschodzących z kolei ograniczająco na wzrost 
rentowności zadziałały bardzo korzystne oczekiwania odnośnie dalszego wzrostu PKB. Lepsze od 
oczekiwanych dane o koniunkturze w strefie euro i gospodarkach wschodzących przyczyniły się do 
aprecjacji ich walut względem dolara. 

 

 

    Po zapoznaniu się ze stanem gospodarki i przeprowadzonej dyskusji Gabinet Cieni podjął decyzję o 
pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. 

    Gabinet Cieni ocenia, że w bieżącym roku ryzyko ukształtowania się inflacji powyżej celu jest znikome. 
Wobec dostępnych prognoz dynamiki PKB, jak również w nawiązaniu do analizy wskaźników 
makroekonomicznych Gabinet Cieni uważa, że polska gospodarka znajduje się obecnie za szczytowym 
punktem cyklu koniunkturalnego, wobec czego zacieśnienie polityki pieniężnej mogłoby niekorzystnie 
odbić się na poziomie aktywności gospodarczej w kraju. 

    Pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie będzie sprzyjało utrzymaniu gospodarki 
polskiej na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Gabinet Cieni w swojej decyzji uwzględnia fakt 
stosowania akomodacyjnej polityki pieniężnej 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 

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) – Sektor realny 

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

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

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

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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