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Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą 

przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych wpływających na inflację. 

Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie 

Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi  

z projekcją sprawował Andrzej Sławiński, Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego. Do 

opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD. Zarząd NBP zaakceptował 

przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na 

podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.  

Zakres czasowy analizy przedstawionej w Raporcie jest uwarunkowany dostępnością danych 

makroekonomicznych. Z kolei periodyzacja analizy (podział na podokresy) jest uwarunkowana 

kształtowaniem się poszczególnych zmiennych. W Raporcie zostały uwzględnione dane dostępne do  

23 lutego 2017 r. 
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Synteza 

Synteza 

Wzrost gospodarczy na świecie jest nadal umiarkowany, choć w ostatnich miesiącach pojawiły się 

sygnały jego stopniowego przyspieszenia. W szczególności wzrosła aktywność w światowym 

przemyśle, czemu jednak towarzyszył wciąż niski wzrost obrotów w globalnym handlu. Tempo wzrostu 

aktywności ekonomicznej jest zróżnicowane – strefie euro utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy 

przy znacznej skali niewykorzystania zdolności wytwórczych, natomiast w Stanach Zjednoczonych 

tempo wzrostu PKB przyspiesza. 

Stopniowemu przyspieszeniu aktywności gospodarczej na świecie towarzyszy wzrost inflacji, związany 

głównie ze wzrostem cen ropy naftowej oraz innych surowców na rynkach światowych. Jednocześnie 

niska presja popytowa w wielu gospodarkach, w tym w strefie euro, ogranicza wzrost dynamiki cen  

i sprawia, że inflacja bazowa kształtuje się poniżej poziomu wieloletniej średniej. 

W tych warunkach najważniejsze banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. 

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową 

na ujemnym poziomie, a także nadal prowadzi program wsparcia akcji kredytowej i skupuje aktywa 

finansowe. Z kolei Rezerwa Federalna (Fed) w grudniu ub.r. podniosła przedział dla swojej stopy 

procentowej o 0,25 pkt proc. do 0,50-0,75%, wskazując na możliwość kolejnych podwyżek stóp 

procentowych w bieżącym roku. Mimo podwyższania stóp procentowych Fed nadal reinwestuje raty 

kapitałowe obligacji kupionych w ramach łagodzenia ilościowego, co powoduje, że jego suma bilansowa 

utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

W ostatnich miesiącach nastroje na światowych rynkach finansowych poprawiły się, do czego 

przyczyniła się poprawa perspektyw globalnej koniunktury. W efekcie w gospodarkach rozwiniętych 

nastąpił znaczący wzrost indeksów giełdowych, oczekiwań inflacyjnych oraz rentowności obligacji. 

W Polsce roczna dynamika krajowych cen towarów i usług konsumpcyjnych wyraźnie wzrosła.  

W kierunku wzrostu rocznej dynamiki cen oddziaływały głównie czynniki zewnętrzne, przede 

wszystkim wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych, który – w połączeniu  

z aprecjacją dolara amerykańskiego – spowodował wzrost krajowych cen energii, w tym w największym 

stopniu cen paliw. Dynamikę CPI w ostatnich miesiącach zwiększał także wzrost cen żywności na 

rynkach światowych. Natomiast inflacja bazowa pozostaje zbliżona do zera. Jest to związane z wciąż 

niską, choć rosnącą, presją popytową oraz umiarkowaną dynamiką jednostkowych kosztów pracy. 

Zwiększeniu dynamiki cen towarzyszy wzrost oczekiwań inflacyjnych. 

W Polsce tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. było nieco wyższe niż w poprzednim kwartale. 

Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost 

zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych.  

W IV kw. dodatni wkład do wzrostu PKB miał także przyrost zapasów i eksport netto, na co wpłynęło 

jedynie nieznaczne spowolnienie eksportu przy silnym spadku dynamiki importu. W IV kwartale nadal 

zmniejszały się inwestycje, do czego – podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej  

– przyczyniało się niskie wykorzystanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej UE.  
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Wzrostowi gospodarczemu towarzyszy stabilny wzrost akcji kredytowej, którego dynamika jest 

zbliżona do nominalnego tempa wzrostu PKB. Głównym składnikiem wzrostu akcji kredytowej jest 

stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw domowych – zarówno konsumpcyjnych, jak  

i mieszkaniowych. Nadal zwiększa się również stan kredytów dla przedsiębiorstw. 

W tych warunkach Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym 

poziomie od marca 2015 r., w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5%. Wzrost dynamiki cen  

w ostatnim okresie przyczynił się jednak do nieznacznego zwiększenia oczekiwań uczestników rynku na 

wzrost stóp procentowych NBP w 2018 r., co wraz ze wzrostem premii terminowej, przełożyło się na 

wzrost rentowności polskich obligacji. Kurs złotego – podobnie jak kursy walut innych gospodarek 

rozwijających się – osłabił się względem dolara amerykańskiego oraz przejściowo również względem 

euro, a ceny akcji polskich spółek wzrosły.  

Raport ma następującą strukturę: w rozdziale 1 przedstawiono analizę sytuacji gospodarczej w otoczeniu 

polskiej gospodarki w kontekście jej wpływu na procesy inflacyjne w Polsce. Procesy te oraz wpływające 

na nie czynniki krajowe opisano w rozdziale 2. Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki 

Pieniężnej w okresie listopad 2016-luty 2017 r. wraz z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej  

w marcu br. są umieszczone w rozdziale 3. Opis dyskusji na marcowym posiedzeniu zostanie 

opublikowany 23 marca 2017 r., a następnie umieszczony w kolejnym Raporcie. Wyniki głosowań RPP  

w okresie październik 2016 r. – luty 2017 r. znajdują się w rozdziale 5. Ponadto w niniejszym Raporcie 

zamieszczono ramkę: Wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych w 2016 r. 

W rozdziale 4 Raportu przedstawiono projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD, stanowiącą jedną 

z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp 

procentowych NBP. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp 

procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 20 lutego 2017 r. – roczna dynamika cen 

znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2,5% w 2017 r. (wobec  

0,5 – 2,0% w projekcji z listopada 2016 r.), 0,9 – 2,9% w 2018 r. (wobec 0,3 – 2,6%) oraz 1,2 – 3,5% w 2019 r. 

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się  

z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4 – 4,0% w 2017 r. (wobec 2,6 – 4,5%  

w projekcji z listopada 2016 r.), 2,4 – 4,5% w 2018 r. (wobec 2,2 – 4,4%) oraz 2,3 – 4,4% w 2019 r. 
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 Otoczenie polskiej gospodarki 1

1.1 Aktywność gospodarcza za granicą 

Wzrost gospodarczy na świecie jest nadal 

umiarkowany, choć w ostatnich miesiącach 

pojawiły się sygnały jego stopniowego 

przyśpieszenia (Wykres 1.1). W szczególności 

wzrosła aktywność w światowym przemyśle, 

czemu towarzyszył jednak wciąż niski wzrost 

obrotów w globalnym handlu (Wykres 1.2).  

W strefie euro utrzymuje się stabilny wzrost 

gospodarczy (Wykres 1.3). Do wzrostu w strefie 

euro przyczynia się rosnąca konsumpcja, 

jakkolwiek w ostatnich miesiącach roku wzrost 

sprzedaży detalicznej nieco spowolnił. Stopniowo 

zwiększają się inwestycje, choć w II połowie  

2016 r. nieco wolniej. Wzrostowi wydatków 

inwestycyjnych w strefie euro sprzyja 

ekspansywna polityka pieniężna EBC (por. rozdz. 

1.4 Polityka pieniężna za granicą) umacniająca 

stopniowe ożywienie gospodarcze. Negatywnie 

na dynamikę inwestycji w II połowie ub.r. mógł 

natomiast oddziaływać wzrost niepewności,  

w tym związanej z sytuacją w sektorze 

bankowym w części krajów strefy euro. 

Pomimo trwającego już od kilku kwartałów 

ożywienia w strefie euro, skala 

niewykorzystanych zdolności wytwórczych 

pozostaje znacząca. W szczególności – mimo 

poprawy sytuacji na rynku pracy – stopa 

bezrobocia jest wciąż wyraźnie wyższa niż przed 

globalnym kryzysem finansowym, a luka 

popytowa jest nadal ujemna.  

W większości krajów Europy Środkowo-

Wschodniej wzrost gospodarczy w ostatnich 

kwartałach był nieco niższy niż w poprzednich 

latach, co było związane głównie ze spadkiem 

nakładów inwestycyjnych, w tym głównie 

 

Wykres 1.1 Wzrost gospodarczy na świecie z podziałem na grupy 

krajów (r/r) 

 
Źródło: dane Bloomberg, krajowych urzędów statystycznych, 

Eurostatu i MFW, obliczenia NBP. 
Średnia roczna dynamika PKB w gospodarkach stanowiących 80% światowego PKB, ważona 

PKB. 
Wykres 1.2 Dynamika handlu światowego i PMI Global 

Manufacturing  

 
Źródło: dane Centraal Planbureau i Bloomberg. 

Wykres 1.3 PKB, konsumpcja prywatna i nakłady brutto na środki 

trwałe w strefie euro 

 
Źródło: dane Bloomberg. 
 

-4

-2

0

2

4

6

-4

-2

0

2

4

6

01q1 04q1 07q1 10q1 13q1 16q1

proc.

Pozostałe Kraje europejskie BRICs USA Świat

48

50

52

54

56

58

60

0

3

6

9

12

15

18

10m1 11m7 13m1 14m7 16m1

proc.

Dynamika światowego eksportu (r/r, 3-miesięczna średnia ruchoma)
PMI Global Manufacturing (prawa oś)

95

100

105

110

115

120

95

100

105

110

115

120

01q1 04q1 07q1 10q1 13q1 16q1

indeks, 01q1=100

PKB

Konsumpcja prywatna

Nakłady brutto na środki trwałe



Raport o inflacji – marzec 2017 r. 

 

 

  8    

finansowanych ze środków unijnych. 

Jednocześnie głównym motorem wzrostu  

w gospodarkach tego regionu pozostała rosnąca 

konsumpcja (Wykres 1.4).  

W Stanach Zjednoczonych dynamika PKB 

wzrosła w II połowie 2016 r. (Wykres 1.5). Do 

przyśpieszenia wzrostu gospodarczego 

przyczyniło się głównie zwiększenie dynamiki 

eksportu oraz wzrost inwestycji, w tym  

w sektorze wydobywczym w wyniku wzrostu cen 

ropy naftowej w ostatnich miesiącach (por. rozdz. 

1.3 Światowe rynki surowców). Nadal poprawiała 

się sytuacja na rynku pracy, co sprzyjało 

stabilnemu wzrostowi konsumpcji prywatnej, 

który jest wciąż głównym źródłem wzrostu 

gospodarczego. Rosną również inwestycje 

mieszkaniowe, jakkolwiek ich dynamika obniżyła 

się w ostatnich kwartałach w związku  

ze wzrostem oprocentowania kredytów 

hipotecznych po zacieśnieniu polityki pieniężnej 

przez Fed (por. rozdz. 1.4 Polityka pieniężna za 

granicą i 1.5 Światowe rynki finansowe). 

W największych gospodarkach wschodzących 

koniunktura nieco się poprawiła, choć pozostała 

słabsza niż w poprzednich latach (Wykres 1.6). 

Wyjście Rosji z recesji było możliwe głównie 

dzięki rosnącym cenom ropy (por. rozdz. 1.3 

Światowe rynki surowców). Dynamika konsumpcji 

gospodarstw domowych pozostała ujemna.  

W Chinach w IV kw. ub.r. – po kilku latach 

stopniowego spowalniania – wzrost PKB 

nieznacznie przyśpieszył. Sprzyjał temu stabilny 

wzrost kredytu – publicznego i prywatnego  

– finansujący inwestycje mieszkaniowe  

i infrastrukturalne. W ostatnim okresie wzrosła 

dodatkowo dynamika eksportu. Z kolei wzrost 

konsumpcji ustabilizował się na niższym niż  

w poprzednich latach poziomie. 

 

 

 

 

 

Wykres 1.4 Dynamika PKB (r/r) w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej i jej komponenty 

 
Źródło: dane krajowych urzędów statystycznych, obliczenia 

NBP. 
Agregat wyznaczony na podstawie danych o rachunkach narodowych dla poszczególnych 

krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, 

Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier), ważony PKB. 

Wykres 1.5 Dynamika PKB, konsumpcji prywatnej i nakładów 

brutto na środki trwałe w Stanach Zjednoczonych (r/r) 

 
Źródło: Bureau of Economic Analysis, obliczenia NBP. 

Wykres 1.6 Wzrost PKB w największych gospodarkach 

wschodzących będących głównymi partnerami handlowymi 

Polski (r/r) 

 
Źródło: dane Bloomberg. 
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1.2 Ceny dóbr i usług za granicą 

W ostatnich miesiącach inflacja w gospodarce 

światowej wzrosła (Wykres 1.7). Przyśpieszenie 

tempa wzrostu cen było związane głównie ze 

wzrostem cen surowców (rozdz. 1.3 Światowe 

rynki surowców) i jest odzwierciedlone zarówno  

w wyższych wskaźnikach cen konsumpcyjnych, 

jak i cen produkcji.  

W najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki  

– w strefie euro i krajach Europy Środkowo-

Wschodniej – inflacja bazowa kształtuje się nadal 

poniżej poziomu wieloletniej średniej (Wykres 

1.8). Jest to związane z wciąż niską presją 

popytową oraz umiarkowaną dynamiką płac  

w tych gospodarkach (por. rozdz. 1.1 Aktywność 

gospodarcza za granicą).  

Z kolei w Stanach Zjednoczonych inflacja wzrosła 

w ostatnich miesiącach powyżej 2%, tj. powyżej 

celu Fed. Oprócz wzrostu cen surowców 

przyczynia się do tego wyraźnie wyższy niż  

w poprzednich latach poziom inflacji bazowej. 

Wyższa inflacja bazowa jest efektem rosnącej 

presji popytowej związanej z trwającym od kilku 

lat ożywieniem gospodarczym. Rosną także 

stosunkowo szybko koszty najmu mieszkań, co 

jest związane z bardzo dobrą koniunkturą na 

rynku nieruchomości.  

1.3 Światowe rynki surowców 

W ostatnich kwartałach wzrosły ceny surowców 

na rynkach światowych. W największym stopniu 

dotyczyło to cen surowców energetycznych,  

w tym ropy naftowej. W efekcie ich roczna 

dynamika wyrażona w USD znacząco wzrosła, 

przekraczając na początku br. 60% (Wykres 1.9).  

Wzrost cen ropy naftowej, jaki nastąpił od 

publikacji poprzedniego Raportu, był związany  

z porozumieniem OPEC dotyczącym ograniczenia 

 

 

Wykres 1.7 Wskaźniki inflacji cen konsumpcyjnych w Stanach 

Zjednoczonych, strefie euro i krajach Europy Środkowo-

Wschodniej (r/r) 

 
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP. 
Inflacja w Europie Środkowo-Wschodniej – średnia roczna inflacji dla Bułgarii, Chorwacji, 

Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier ważona PKB. 

Wykres 1.8 Wskaźniki inflacji bazowej w Stanach 

Zjednoczonych, strefie euro i krajach Europy Środkowo-

Wschodniej (r/r) 

 
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP. 
Inflacja bazowa w Europie Środkowo-Wschodniej – średnia roczna inflacja bazowa dla Bułgarii, 

Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier ważona PKB. 

Wykres 1.9 Roczna dynamika cen surowców energetycznych i 

rolnych w USD 

 
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP.  
W skład indeksu cen surowców rolnych wchodzą ceny: pszenicy, rzepaku, wieprzowiny, 

ziemniaków, cukru, kakao, kawy, odtłuszczonego mleka w proszku, masła, zagęszczonego 

mrożonego soku pomarańczowego. System wag odwzorowuje strukturę konsumpcji polskich 

gospodarstw domowych. W skład indeksu cen surowców energetycznych wchodzą ceny: węgla, 

ropy i gazu. System wag odwzorowuje strukturę zużycia nośników energii pierwotnej  

w gospodarce polskiej. 
 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

09m1 10m1 11m1 12m1 13m1 14m1 15m1 16m1 17m1

proc.

Stany Zjednoczone

strefa euro

Europa Środkowo-Wschodnia

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

09m1 10m1 11m1 12m1 13m1 14m1 15m1 16m1 17m1

proc.

Stany Zjednoczone

strefa euro

Europa Środkowo-Wschodnia

-50

-25

0

25

50

75

-50

-25

0

25

50

75

12m1 13m1 14m1 15m1 16m1 17m1

Surowce energetyczne

Surowce rolne

proc.



Raport o inflacji – marzec 2017 r. 

 

 

  10    

wydobycia tego surowca1. Umowa ta obowiązuje 

od stycznia br. i zakłada obniżenie produkcji  

w krajach OPEC o 1,2 mln baryłek dziennie  

w stosunku do poziomu z października ub.r.2 

Dane za styczeń wskazują jednak, że jak dotąd 

kraje OPEC wykonały tylko część planu, 

zmniejszając wydobycie o 750 tys. baryłek 

dziennie, co obniżało presję na wzrost cen 

surowca (Wykres 1.10). Ograniczająco na wzrost 

cen ropy wpływało również ponownie 

zwiększające się wydobycie w Stanach 

Zjednoczonych i oczekiwany wzrost wydobycia 

w innych krajach nieobjętych porozumieniem 

OPEC. W tym samym kierunku oddziaływała też 

nadal niska dynamika popytu na ropę  

w gospodarkach wschodzących, w tym Chinach.  

Światowe ceny węgla – po skokowym wzroście w 

2016 r., który nastąpił pod wpływem zmniejszenia 

wydobycia tego surowca w Chinach3  

– są wyraźnie wyższe niż w ostatnich latach. 

W ostatnich kilku miesiącach wzrosły także ceny 

wielu surowców rolnych. Sprzyjał temu wzrost 

popytu na część produktów, w tym wieprzowinę, 

w krajach rozwijających się oraz gorsze warunki 

agrometeorologiczne, które wpłynęły przede 

wszystkim na wzrost cen pszenicy i kawy.  

W przeciwnym kierunku oddziaływały 

oczekiwania wzrostu podaży części surowców 

rolnych (w tym kakao i cukru). W rezultacie 

dynamika indeksu cen surowców rolnych była  

w ostatnim okresie niższa niż surowców 

energetycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1.10 Wydobycie ropy w krajach OPEC i w Stanach 

Zjednoczonych 

 

Źródło: dane Departament Energii Stanów Zjednoczonych. 

 

 

Wykres 1.11 Historyczna i oczekiwana stopa procentowa w 

Stanach Zjednoczonych (środek przedziału dla stopy fed funds) 

 

Źródło: dane Bloomberg i Fed. 
Oczekiwania rynkowe na podstawie kontraktów fed funds futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Do porozumienia krajów OPEC dołączyła również Rosja i dziesięciu mniejszych niezrzeszonych producentów ropy (Azerbejdżan, Bahrajn, Brunei, 

Gwinea Równikowa, Kazachstan, Malezja, Meksyk, Oman, Sudan i Sudan Południowy), zobowiązując się do zmniejszenia produkcji o dodatkowe 

0,58 mln baryłek dziennie. 
2 Z ograniczeń w produkcji zostały wyłączone Libia, Nigeria i Indonezja, która zawiesiła swoje członkostwo w OPEC. 
3 W okresie styczeń-listopad ub.r. ceny węgla w Richards Bay (RPA) wzrosły o ponad 80%, następnie nieco spadły i ustabilizowały się na poziomie 

około 85 USD/t. Należy zaznaczyć, że światowe ceny węgla wpływają na cenę tego surowca w Polsce z pewnym opóźnieniem i jedynie  

w ograniczonym stopniu ze względu na specyfikę kontraktów pomiędzy krajowymi producentami a głównymi odbiorcami. 
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1.4 Polityka pieniężna za granicą 

W grudniu ub.r. Rezerwa Federalna (Fed) 

podniosła przedział dla swojej stopy procentowej 

o 0,25 pkt proc. do 0,50-0,75%. W bieżącym roku 

oczekiwane są kolejne podwyżki stóp w Stanach 

Zjednoczonych. W grudniu ub.r. mediana liczby 

podwyżek stóp w 2017 r. oczekiwanych przez 

członków komitetu decyzyjnego Fed (FOMC) 

zwiększyła się z dwóch do trzech. Wzrosły także 

oczekiwania rynkowe dotyczące poziomu stóp 

procentowych (Wykres 1.11). Fed nadal 

reinwestuje raty kapitałowe obligacji kupionych 

w ramach łagodzenia ilościowego, co powoduje 

że jego suma bilansowa utrzymuje się na 

stabilnym poziomie (Wykres 1.12). 

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy 

procentowe w pobliżu zera, w tym stopę 

depozytową na ujemnym poziomie. EBC nadal 

prowadzi program wsparcia akcji kredytowej 

(Targeted Longer-Term Refinancing Operations II, 

TLTRO II) i skupuje aktywa finansowe.  

W grudniu ub.r. EBC podjął decyzję  

o przedłużeniu programu skupu aktywów 

przynajmniej do końca 2017 r., a jednocześnie  

o obniżeniu od kwietnia br. skali skupu z 80 mld 

do 60 mld euro miesięcznie. EBC zapowiada 

utrzymywanie stóp procentowych na obecnym 

lub niższym poziomie przez dłuższy okres.  

W konsekwencji uczestnicy rynków spodziewają 

się, że EBC będzie kontynuował silnie 

ekspansywną politykę pieniężną w kolejnych 

kwartałach (Wykres 1.13). 

Większość pozostałych banków centralnych  

w gospodarkach rozwiniętych utrzymuje stopy 

procentowe na historycznie niskim poziomie,  

a część z nich nadal stosuje niestandardowe 

narzędzia polityki pieniężnej. Banki centralne 

Japonii, Anglii i Szwecji prowadzą programy 

 

Wykres 1.12 Sumy bilansowe głównych banków centralnych 

(indeks, styczeń 2010=100) 

  

Źródło: dane Bloomberg i banków centralnych, obliczenia NBP. 
Dla sumy bilansowej Eurosystemu prognoza wyznaczona przy założeniu jej wzrostu o 80 mld 

euro miesięcznie do marca br. i o 60 mld euro miesięcznie od kwietnia do grudnia br., dla sumy 

bilansowej Banku Japonii – przy założeniu jej wzrostu o 86 bln jenów rocznie, a dla sumy 

bilansowej Fed – przy założeniu jej niezmienionej wielkości. 
 

 

Wykres 1.13 Historyczne i oczekiwane stopy procentowe EBC z 

23 lutego br. 

 

Źródło: dane Bloomberg. 
Stopy oczekiwane wyznaczone na podstawie kontraktów overnight index swap na stopę 

depozytową i refinansową. 

Wykres 1.14 Rezerwy walutowe Ludowego Banku Chin 

 

Źródło: dane Bloomberg. 
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skupu aktywów finansowych4. Narodowy Bank 

Czech nadal stosuje natomiast asymetryczny cel 

kursowy, a Narodowy Bank Szwajcarii 

interweniuje przeciwko umocnieniu swojej 

waluty5.  

Ekspansywną politykę pieniężną prowadzi 

również Ludowy Bank Chin. Utrzymuje on stopy 

procentowe na rekordowo niskich poziomach  

i dodatkowo wspiera akcję kredytową, udzielając 

średnioterminowych pożyczek instytucjom 

finansowym, choć na początku br. nieznacznie 

zwiększył oprocentowanie tych pożyczek oraz 

podniósł stopy operacji otwartego rynku.  

W ostatnich miesiącach, wobec nasilenia się 

odpływu kapitału z Chin, zaostrzono kontrolę 

przepływu kapitału, a Ludowy Bank Chin 

interweniował na rynku walutowym, co 

przełożyło się na pogłębienie spadku jego rezerw 

walutowych (Wykres 1.14).  

1.5 Światowe rynki finansowe 

W ostatnich miesiącach nastroje na światowych 

rynkach finansowych poprawiły się. Przyczyniły 

się do tego lepsze perspektywy globalnej 

koniunktury. W efekcie w gospodarkach 

rozwiniętych nastąpił wyraźny wzrost indeksów 

giełdowych (Wykres 1.16; por. rozdz. 1.1 

Aktywność gospodarcza za granicą). Poprawa 

perspektyw koniunktury wraz ze wzrostem cen 

surowców i inflacji wpłynęła także na 

podwyższenie oczekiwań inflacyjnych, zwłaszcza 

w Stanach Zjednoczonych (Wykres 1.15; por. 

rozdz. 1.3 Światowe rynki surowców).  

W konsekwencji wzrosły również oczekiwania na 

 
 

Wykres 1.15 Średnioterminowe oczekiwania inflacyjne w 

Stanach Zjednoczonych 

  
Źródło: dane FRED. 
Rynkowa miara oczekiwanej średniej inflacji w ciągu najbliższych pięciu lat obliczona jako 

różnica pomiędzy rentownością 5-letnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i 

indeksowanych inflacją. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1.16 Indeksy cen akcji w wybranych gospodarkach 

(styczeń 2012=100) 

   
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP. 
Gospodarki rozwinięte – MSCI world equity index, gospodarki wschodzące – MSCI emerging 

markets equity index, Europa Środkowo-Wschodnia – średnia ważona PKB głównych indeksów 

giełdowych Polski, Czech i Węgier.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Bank Japonii skupuje obligacje skarbowe w skali pozwalającej na stabilizację 10-letnich rentowności w okolicy zera, tj. około 80 bln jenów rocznie,  

a także dokonuje zakupów innych aktywów finansowych, w tym funduszy typu ETF (Exchange-Traded Fund). Od sierpnia ub.r. Bank Anglii prowadzi 

zakup obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych o łącznej skali odpowiednio 60 mld funtów i 10 mld funtów w ciągu okresu 18-

miesięcznego. Riksbank w grudniu ub.r. przedłużył program skupu obligacji skarbowych do czerwca br., obniżając przy tym jego skalę z 45 mld do 

30 mld koron w ciągu półrocza. 
5 Narodowy Bank Czech utrzymuje zobowiązanie do interwencji na rynku walutowym w celu niedopuszczenia do umocnienia korony czeskiej 

poniżej 27 EUR/CZK i wskazuje, że prawdopodobnie wycofa się z tego zobowiązania w połowie 2017 r. Jednocześnie wyraża gotowość do 

interwencji przeciwko aprecjacji kursu również po zakończeniu obowiązywania asymetrycznego celu kursowego. Z kolei Narodowy Bank Szwajcarii 

wycofał się z podobnego zobowiązania w styczniu 2015 r., jednak interweniuje w celu niedopuszczenia do nadmiernej aprecjacji kursu franka 

szwajcarskiego, nie określając poziomu granicznego kursu swojej waluty.  
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zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed (por. 

rozdz. 1.4 Polityka pieniężna za granicą). W tych 

warunkach rentowności obligacji w gospodarkach 

rozwiniętych wzrosły (Wykres 1.17). Wzrost 

rentowności był szczególnie silny w Stanach 

Zjednoczonych, co przełożyło się na wyraźne 

umocnienie dolara wobec większości walut 

(Wykres 1.18).  

Rentowności obligacji rosły również na rynkach 

wschodzących głównie ze względu na negatywne 

konsekwencje zacieśniania polityki pieniężnej 

przez Fed. W pozaeuropejskich gospodarkach 

wschodzących czynnik ten wraz z oczekiwaniami 

na możliwość zwiększenia ograniczeń w handlu 

międzynarodowym przez Stany Zjednoczone  

i wciąż słabymi perspektywami wzrostu, m.in.  

w Brazylii i Rosji, wpłynął na pewne obniżenie się 

cen akcji. W przeciwnym kierunku oddziaływał 

natomiast szybszy od oczekiwań wzrost 

gospodarczy w Chinach w IV kw. Z kolei  

w Europie Środkowo-Wschodniej indeksy 

giełdowe wyraźnie wzrosły, głównie ze względu 

na wzrost cen akcji w strefie euro. 

 

 

 

Wykres 1.17 Rentowności obligacji na świecie 

 
Źródło: dane Bloomberg. 
Rentowności na podstawie indeksów obligacji Bloomberg: Eurozone Sovereign, US Treasury i 

Emerging Market Sovereign.  
 

Wykres 1.18 Nominalny efektywny kurs dolara amerykańskiego 

(indeks, styczeń 2012=100) 

 
Źródło: dane FRED. 
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 Gospodarka krajowa 2

2.1 Ceny dóbr i usług 

W ostatnich miesiącach dynamika cen w Polsce 

wyraźnie wzrosła (Wykres 2.1), kształtując się  

w styczniu br. na poziomie 1,8% r/r6.  

W kierunku wzrostu rocznej dynamiki cen 

oddziaływały głównie czynniki zewnętrzne, 

przede wszystkim wzrost cen surowców 

energetycznych na rynkach światowych, który  

– w połączeniu z aprecjacją dolara 

amerykańskiego – spowodował wzrost 

krajowych cen energii, w tym w największym 

stopniu cen paliw7.  

Dynamikę CPI w ostatnich miesiącach zwiększał 

także wzrost cen żywności na rynkach 

światowych. Był on związany z jednej strony  

z szybko rosnącym popytem krajów 

wschodzących, a z drugiej z ograniczeniami 

podaży niektórych produktów rolnych (m.in. 

niektórych warzyw, cukru, kawy) w następstwie 

niekorzystnych warunków meteorologicznych 

w rejonach koncentracji ich upraw. 

Na niskim poziomie kształtuje się inflacja 

bazowa (Wykres 2.2). Jest to związane z wciąż 

niską, choć rosnącą, presją popytową oraz 

umiarkowaną dynamiką jednostkowych 

kosztów pracy. Dodatkowym czynnikiem 

ograniczającym dynamikę cen w kraju jest 

utrzymująca się niska presja popytowa za 

granicą (por. rozdz. 1.1 Aktywność gospodarcza na 

świecie).  

Wzrostowi inflacji konsumenckiej sprzyja 

wyższa dynamika cen produkcji sprzedanej 

przemysłu (Wykres 2.3). Podobnie jak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2.1 Dynamika cen konsumpcyjnych i wkład głównych 

kategorii towarów i usług (r/r) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

Wykres 2.2 Wskaźniki inflacji bazowej (r/r) 

  
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Dane o inflacji w styczniu br. mogą zostać zrewidowane w następstwie zmiany wag w koszyku CPI przeprowadzanej na początku każdego roku. 

Ze względu na wstępny charakter danych GUS nie opublikował informacji o zmianach cen wszystkich składowych koszyka konsumpcyjnego.  
7 Do wzrostu krajowych cen energii w styczniu br. dodatkowo przyczyniła się podwyżka taryf na dystrybucję energii elektrycznej.  
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w przypadku cen konsumpcyjnych jest ona 

spowodowana głównie wzrostem kosztów 

produkcji na skutek wyższych cen surowców. 

Zwiększeniu dynamiki cen towarzyszy wzrost 

oczekiwań inflacyjnych. Prognozy analityków 

sektora finansowego i ankietowanych przez 

NBP ekonomistów wskazują obecnie, że 

w horyzoncie 4 kwartałów inflacja będzie się 

kształtować powyżej dolnej granicy odchyleń od 

celu inflacyjnego, a w horyzoncie 8 kwartałów 

będzie zbliżona do celu (Tabela 2.1).  

Wyższej niż dotychczas dynamiki cen oczekują 

również konsumenci i przedsiębiorstwa.  

W ostatnich miesiącach zwiększył się wśród 

nich odsetek spodziewających się wzrostu cen,  

a zmalał odsetek oczekujących braku ich zmian 

lub spadku (Wykres 2.4).  

2.2 Popyt i produkcja 

Tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. 

było nieco wyższe niż w poprzednim kwartale 

(Wykres 2.5). Głównym czynnikiem wzrostu 

pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny 

wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, 

bardzo dobre nastroje konsumentów oraz 

wypłaty świadczeń wychowawczych. W IV kw. 

dodatni wkład do wzrostu PKB wniósł także 

przyrost zapasów i eksport netto, na co 

wpłynęło jedynie nieznaczne spowolnienie 

eksportu przy silnym spadku dynamiki 

importu. W IV kwartale nadal zmniejszały się 

inwestycje, do czego przyczyniało się niskie 

wykorzystanie środków unijnych z nowej 

perspektywy finansowej UE.  

2.2.1 Konsumpcja 

Tempo wzrostu spożycia indywidualnego  

w II poł. ub. r. przyśpieszyło, osiągając 3,9% r/r 

w III kw. i 4,2% w IV kw. (wobec 3,3% w II kw.; 

Wykres 2.6). Wzrostowi konsumpcji sprzyja 

 

Wykres 2.3 Struktura rocznej dynamiki PPI według sekcji 

przemysłu, PPI ogółem i z wyłączeniem dóbr zw. z energią 

  
Źródło: dane GUS, Eurostat. 

Tabela 2.1 Oczekiwania inflacyjne analityków sektora finansowego 

i uczestników Ankiety Makroekonomicznej NBP (proc.)  

  
Ankieta przeprowadzona w: 

16q1 16q2 16q3 16q4 17q1 

Ankieta Thomson 
Reuters, inflacja 
oczekiwana za 4 kw. 

1,3 1,6 1,4 1,4 1,9 

Ankieta 
Makroekonomiczna, 
inflacja oczekiwana 
za 4 kw. 

1,3 1,3 1,2 1,7 - 

Ankieta 
Makroekonomiczna, 
inflacja oczekiwana 
za 8 kw. 

1,7 1,8 1,8 2,2 - 

 

Źródło: dane NBP, Thomson Reuters. 
Jako oczekiwania inflacyjne analityków sektora finansowego przedstawiono medianę prognoz 

analityków ankietowanych przez agencję Thomson Reuters w ostatnim miesiącu danego kwartału. W 

przypadku I kw. 2017 r. dane dotyczą lutego br. 

Oczekiwania inflacyjne prognostów Ankiety Makroekonomicznej NBP obrazują medianę rozkładu 

prawdopodobieństwa otrzymanego w wyniku agregacji probabilistycznych prognoz ekspertów 

ankietowanych przez NBP.  

Wykres 2.4 Statystyki bilansowe dotyczące oczekiwań inflacyjnych 

konsumentów i przedsiębiorstw 

 
Źródło: dane GUS i NBP, obliczenia NBP. 
Statystyka bilansowa stanowi różnicę między odsetkiem respondentów oczekujących wzrostu cen a 

odsetkiem respondentów oczekujących braku zmian lub spadku cen. Wzrost statystyki bilansowej 

jest interpretowany jako przesunięcie opinii ankietowanych w kierunku silniejszego wzrostu cen. 

Szerzej na temat sposobu liczenia statystyki bilansowej – por. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/oczekiwania/oczekiwania.html. 
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zwiększanie się dochodów do dyspozycji 

gospodarstw domowych związane z dobrą 

sytuacją na rynku pracy odzwierciedloną  

we wzroście zatrudnienia oraz wynagrodzeń 

(por. rozdz. 2.4 Rynek pracy). W kierunku 

wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego 

oddziałują także bardzo dobre nastroje 

konsumentów (Wykres 2.7) oraz wypłaty 

świadczeń wychowawczych w ramach 

programu „Rodzina 500 plus” (w III kw. 

zwiększyły one roczną dynamikę dochodów do 

dyspozycji gospodarstw domowych o 3,2 pkt. 

proc.; Wykres 2.6). Dynamikę konsumpcji 

dodatkowo mogły podwyższyć wypłaty 

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla 

rolników za 2017 r.  

W I kw. br. dynamika spożycia indywidualnego 

pozostała prawdopodobnie wysoka. Wskazuje 

na to przyśpieszenie tempa wzrostu sprzedaży 

detalicznej w styczniu br., któremu sprzyjała 

dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz 

korzystne nastroje konsumentów.  

2.2.2 Inwestycje 

W drugiej połowie 2016 r. dynamika inwestycji 

w gospodarce była nadal ujemna (Wykres 2.8). 

Spadek nakładów brutto na środki trwałe 

wynikał z obniżenia się inwestycji publicznych 

oraz przedsiębiorstw, przy utrzymującej się 

dodatniej dynamice inwestycji mieszkaniowych. 

Podobnie jak w innych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej, obniżenie się inwestycji 

jest głównie związane ze spadkiem 

wykorzystania środków z funduszy 

strukturalnych w 2016 r. po zakończeniu 

perspektywy finansowej UE 2007-2013 (por. 

rozdz. 1.1 Aktywność gospodarcza za granicą  

i Ramka: Wykorzystanie środków unijnych  

w 2016 r.).  

W IV kw. wykorzystanie środków unijnych 

nieco się zwiększyło, co – obok 

 

Wykres 2.5 Wzrost PKB wraz z jego strukturą (r/r) 

 
Źródło: dane GUS. 

 

Wykres 2.6 Spożycie indywidualne i dochody do dyspozycji 

brutto (r/r, ceny stałe) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

Wykres 2.7 Wskaźniki ufności konsumenckiej 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.  
Linia ciągła przedstawia trend, natomiast przerywana – wartości surowe wskaźników. 
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przyśpieszającego popytu konsumpcyjnego 

stwarzającego korzystne perspektywy zbytu – 

wspierało dynamikę inwestycji przedsiębiorstw 

w tym okresie. Inwestycjom firm sprzyjała 

również ich bardzo dobra sytuacja finansowa, 

wysoki stopień wykorzystania zdolności 

produkcyjnych, a także relatywnie wysoka 

dostępność i niższe niż w poprzednich latach 

oprocentowanie kredytów. Jednocześnie 

ograniczająco na inwestycje przedsiębiorstw, 

zwłaszcza prywatnych, mogła oddziaływać 

deklarowana przez przedsiębiorstwa 

podwyższona niepewność8. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2.8 Inwestycje w gospodarce i ich główne komponenty 

(r/r) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
Szacunki NBP, dane nieodsezonowane. Dane dla IV kw. 2016 r. – szacunki NBP na postawie 

szacunku wstępnego produktu krajowego brutto w 2016 r. Analogiczny wykres w rozdz. 4 Projekcja 

inflacji i PKB przedstawia dane odsezonowane, które różnią się od zaprezentowanych na powyższym 

wykresie. 

 

Ramka: Wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych w 2016 r.  
 

Polska, podobnie jak inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w znaczącym stopniu korzysta  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej9. W ostatnich latach skala tego wsparcia regularnie przekraczała 

2% PKB rocznie. Większość z tej kwoty stanowią środki przeznaczone na finansowanie inwestycji 

infrastrukturalnych, w szczególności przez sektor publiczny. W latach 2010-2015, tj. w okresie wysokiego 

wykorzystania funduszy z perspektywy finansowej 2007-2013, ok. 1/4 wszystkich inwestycji sektora instytucji 

rządowych i samorządowych było finansowanych ze środków UE. Z funduszy UE finansowano także 

inwestycje infrastrukturalne sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw państwowych  

i samorządowych w takich branżach, jak transport kolejowy, dostawa wody, gospodarka ściekami i odpadami, 

energetyka. 

Dostępne dane wskazują, że w 2016 r. nastąpił największy (w ujęciu zarówno kwotowym, jak i procentowym) 

spadek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

(Wykres R.1). Istotnie zmniejszyło się wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na inwestycje 

infrastrukturalne (Wykres R.2), co miało decydujący wpływ na obniżenie dynamiki nakładów brutto na środki 

trwałe w całej gospodarce w 2016 r. Według szacunków NBP, opartych na danych Ministerstwa Rozwoju (MR), 

tempo wzrostu inwestycji innych niż związane z wykorzystaniem środków UE było w 2016 r. dodatnie. 

                                                           
8 Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na  

I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 

9 Niniejsza ramka i dane w niej przytaczane odnoszą się wyłącznie do środków europejskich przeznaczonych na politykę spójności,  (tj. pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności), nie obejmują natomiast wsparcia 

skierowanego do sektora rolnego i rybołówstwa.  
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Wykres R.1. Tempo wzrostu wykorzystania funduszy 

strukturalnych przez Polskę (r/r) 

 
Źródło: Szacunki NBP na podstawie danych Ministerstwa 

Rozwoju. 

Wykres R.2. Wkład środków UE do tempa wzrostu nakładów 

brutto na środki trwałe (nominalnie) 

 
Źródło: GUS, szacunki NBP na podstawie danych 

Ministerstwa Rozwoju. 

 

Spadek wykorzystania funduszy strukturalnych UE oraz jego negatywny wpływ na dynamikę inwestycji  

w gospodarce był widoczny w 2016 r. w niemal całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW; Wykres 

R.3; Wykres R.4). Komisja Europejska udostępnia dane o przekazywanych poszczególnym krajom kwotach 

refundacji (płatnościach okresowych), które stanowią przybliżenie poziomu absorpcji funduszy UE10. Dane te 

pokazują, że zrealizowane w 2016 r. refundacje wydatków z perspektywy 2014-2020 w żadnym kraju UE nie 

przekroczyły 1% PKB, a w krajach regionu EŚW11 wyniosły średnio 0,5% PKB. Tymczasem w latach 2012-2015, 

czyli w okresie intensywnego wykorzystania środków z poprzedniej perspektywy, kraje regionu przeciętnie 

otrzymywały refundację w wysokości 2,3% PKB rocznie. W 2016 r., podobnie jak w Polsce, również w innych 

krajach regionu spadkowi poziomu absorpcji funduszy UE towarzyszyło spowolnienie dynamiki nakładów 

brutto na środki trwałe.  

Słabe wykorzystanie środków w 2016 r. w porównaniu z poprzednimi latami wynikało z – typowego dla 

unijnych perspektyw finansowych – znacznego opóźnienia pomiędzy datą otwarcia perspektywy  

a rozpoczęciem wykorzystania funduszy strukturalnych na znaczną skalę. Przyczynił się do tego także 

statystyczny efekt bazy, tj. zrealizowanie w 2015 r. wysokich wydatków z kończącej się poprzedniej 

perspektywy finansowej. Wysoki poziom wydatków unijnych w 2015 r. pośrednio również był związany z tym 

opóźnieniem. Im później bowiem rozpoczyna się wykorzystywanie środków, tym większe jest ryzyko 

kumulacji wydatków w końcowych latach perspektywy, zwłaszcza w przypadku najbardziej skomplikowanych 

administracyjnie projektów. Duże znaczenie ma tu reguła n+2, zgodnie z którą (w pewnym uproszczeniu) aby 

wydatki mogły być zrefundowane ze środków UE z danej perspektywy finansowej, muszą zostać poniesione 

nie później niż w ciągu dwóch lat po zakończeniu obowiązywania tej perspektywy. Przykładowo, w przypadku 

perspektywy 2007-2013 wydatki musiały zostać poniesione do końca 2015 r.  

 

                                                           
10 Dane o płatnościach okresowych mniej precyzyjnie odzwierciedlają moment poniesienia wydatków przez beneficjentów niż dane o wnioskach 

beneficjentów o płatność publikowane dla Polski przez Ministerstwo Rozwoju. Ponadto dane KE są szczególnie mało miarodajne w ostatnim roku 

perspektywy, kiedy nawet w przypadku wykorzystania przez beneficjentów całej dostępnej alokacji płatności okresowe są ograniczone limitem 95% 

alokacji (ostatnie 5% alokacji jest refundowane dopiero po całkowitym rozliczeniu programu operacyjnego).  

11 W zestawieniu krajów regionu pominięto Chorwację, która ze względu na późniejsze przystąpienie do UE korzystała ze środków z perspektywy 

2007-2013 w ograniczonym stopniu. 
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Wykres R.3 Płatności okresowe z tytułu funduszy 

strukturalnych w krajach EŚW 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji 

Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. 

 

Wykres R.4 Nakłady brutto na środki trwałe w krajach EŚW 

(roczny wzrost w ujęciu realnym) 

 
Źródło: Komisja Europejska (Winter Economic Forecast, luty 

2017 r.). 

Wspomniane opóźnienie w uruchamianiu wykorzystania środków UE ma powszechny charakter. 

Występowało ono praktycznie we wszystkich krajach UE, w podobnym stopniu w bieżącej perspektywie 

finansowej, jak i w poprzedniej. Opóźnienie to wiąże się ze złożonością procedur legislacyjnych  

i administracyjnych niezbędnych do uruchomienia wykorzystania funduszy UE. Choć prace na szczeblu UE 

związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej rozpoczynają się zwyczajowo z kilkuletnim 

wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia perspektywy, to doświadczenie pokazuje, że wyprzedzenie to 

wystarcza jedynie na przyjęcie stosownych regulacji na forum UE. Natomiast negocjacje dokumentów 

programowych – umowy partnerstwa i programów operacyjnych – pomiędzy krajami członkowskimi  

a Komisją Europejską w znacznym stopniu odbywają się już po rozpoczęciu perspektywy. Zarówno  

w poprzedniej, jak i bieżącej perspektywie programy operacyjne były przyjmowane pod koniec pierwszego lub 

na początku drugiego roku trwania perspektywy. To z kolei oznaczało, że procedury alokacji środków 

pomiędzy ostatecznych beneficjentów miały miejsce jeszcze później.  

Wykres R.5 Tempo podpisywania umów (% alokacji, 

narastająco) 

 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju. 

Wykres R.6 Wykorzystanie środków UE (% alokacji) 

 

 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju. 
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Konsekwencją takich terminów realizacji poszczególnych etapów procedury rozdysponowania środków jest 

rozpoczęcie ich wykorzystania na zauważalną skalę w trzecim roku perspektywy oraz osiągnięcie wysokiego 

stopnia wykorzystania (ok. 15% alokacji rocznie) dopiero w piątym roku perspektywy (Wykres R.5; Wykres 

R.6). Tak było w przypadku perspektywy 2007-2013 i, jak dotąd, podobnie jest w bieżącej perspektywie. 

Na przełomie perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013 – w przeciwieństwie do sytuacji obserwowanej w 2016 r. 

 – nie wystąpił spadek wykorzystania funduszy UE, mimo że uruchomienie wykorzystania środków  

z perspektywy 2007-2013 również nastąpiło z opóźnieniem. Wynikało to ze specyfiki perspektywy 2004-2006. 

Po pierwsze, nie zadziałała wówczas reguła n+2. Dla większości środków składających się na wsparcie w 

ramach tej perspektywy limit czasowy wynikający ze wspomnianej reguły został wydłużony o pół roku ze 

względu na kryzys gospodarczy. Z kolei w przypadku środków pochodzących z Funduszu Spójności limit ten 

od początku był dłuższy (n+4, a niekiedy nawet dłużej). Po drugie, środki na politykę spójności dostępne w 

ramach perspektywy 2004-2006 były mniejsze od tych w kolejnej perspektywie. W latach 2004-2008 ich 

wykorzystanie nie przekraczało 1,1% PKB rocznie, podczas gdy w okresie 2010-2015 wynosiło 2-3% PKB 

rocznie. 

Podobnie jak w perspektywie finansowej 2007-2013 w bieżącej perspektywie finansowej można oczekiwać 

wyraźnego przyśpieszenia tempa wykorzystania środków w czwartym i piątym roku, tj. w latach 2017-2018. 

Przemawia za tym m.in. tempo podpisywania umów z beneficjentami, które wyraźnie wzrosło w drugim 

półroczu ub.r. 

 

2.2.3 Sektor finansów publicznych 

W 2016 r. polityka fiskalna miała nieznacznie 

dodatni pozytywny wpływ na dynamikę 

zagregowanego popytu. Popyt był wspierany 

przede wszystkim przez wzrost wydatków na 

świadczenia społeczne12 i wychowawcze 

(program „Rodzina 500 plus”13), który  

w znacznym stopniu zrekompensował spadek 

inwestycji publicznych związany  

z zakończeniem wykorzystania środków  

z unijnej perspektywy 2007-201314.  

Deficyt sektora finansów publicznych w ujęciu 

ESA 2010 w 2016 r. nie przekroczył 3% PKB i był 

prawdopodobnie zbliżony do wielkości 

zakładanej w Ustawie budżetowej na rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Rezultat m.in. wprowadzenia świadczeń rodzicielskich dla osób, które dotychczas nie były uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego; 

zmiany zasad wypłaty zasiłków rodzinnych (po przekroczeniu progu dochodowego świadczenia te będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem 

dochodu) oraz jednorazowych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. 
13 Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej beneficjentom Programu wypłacono w 2016 r. łącznie ponad 17 mld zł (ok. 

0,9% PKB).  
14 Spadek ten dotyczył w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Dostępne dane za okres styczeń-wrzesień 2016 r. wskazują, że wydatki 

majątkowe ogółem jednostek samorządu terytorialnego były niższe o 44,2% r/r (tj. o ok. 0,5% PKB), w tym na projekty finansowane z udziałem 

środków unijnych o 89,1% r/r (tj. o ok. 0,3% PKB). W statystyce sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 wydatki w części 

podlegającej refundacji ze środków unijnych są neutralne dla wyniku tego sektora. 
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(2,8% PKB). Wcześniejsze prognozy 

Ministerstwa Finansów oraz Komisji 

Europejskiej wskazywały na możliwość niższej 

realizacji deficytu, jednak na gorszy wynik 

istotnie wpłynie zmiana decyzji Eurostatu  

w zakresie rejestrowania wpływów z tytułu 

aukcji LTE15. 

Na podstawie Ustawy budżetowej na rok 2017 

można oczekiwać utrzymania niewielkiego 

dodatniego pozytywnego wpływu polityki 

fiskalnej na wzrost gospodarczy w 2017 r.16 

Będzie on w szczególności związany  

z oczekiwanym przyśpieszeniem absorpcji 

środków unijnych (głównie przez podsektor 

samorządowy), w mniejszym zaś stopniu  

z działaniami zwiększającymi dochody do 

dyspozycji gospodarstw domowych17. Z kolei po 

stronie dochodowej zapisy Ustawy wskazują na 

utrzymanie obecnego poziomu restrykcyjności 

polityki fiskalnej. 

Ustawa budżetowa na rok 2017 przewiduje 

utrzymanie deficytu sektora finansów 

publicznych (ESA2010) poniżej 3% PKB  

w 2017 r. Prognoza ta uwzględnia m.in. 

całoroczne koszty programu „Rodzina 500 plus” 

(wzrost wydatków o ok. 0,3% PKB), 

przywrócenie powszechnego wieku 

emerytalnego wynoszącego 65 lat dla mężczyzn 

i 60 lat dla kobiet od października 2017 r.,  

a także oczekiwane efekty działań mających na 

celu poprawę ściągalności podatków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres 2.9 Dynamika eksportu w podziale na kraje docelowe 

(r/r) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Zamiast ujęcia pełnej kwoty tych wpływów w 2016 r. (ok. 0,5% PKB), zostałyby one rozłożone w czasie na okres przyznanych rezerwacji 

częstotliwości (15 lat). 
16 Por. Opinia RPP do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.  
17 Dotyczą one m.in. pełnorocznych wydatków na program „Rodzina 500 plus” oraz modyfikacji zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych 

(ustalenie minimalnej kwoty zwiększenia świadczenia w wysokości 10 zł) wraz z podwyższeniem ich minimalnego poziomu (do kwoty 1 000 zł). 
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2.2.4 Handel zagraniczny 

W IV kw. 2016 r. wzrost eksportu i importu 

przyśpieszył po przejściowym spowolnieniu  

w poprzednim kwartale18. 

Wzrost dynamiki eksportu w IV kw. ub.r. 

wynikał głównie z silniejszego importu 

gospodarek europejskich, w tym strefy euro 

(Wykres 2.9). Był on związany z poprawą 

koniunktury w światowym przemyśle (por. 

rozdz. 1.1 Aktywność gospodarcza za granicą), 

przekładającą się na ożywienie handlu towarami 

wytwarzanymi w ramach globalnych sieci 

podaży. Dynamika wartości eksportu była 

jednocześnie osłabiana przez spadek cen części 

surowców rolnych w II połowie 2016 r., a także 

niższy popyt zagraniczny na niektóre towary 

konsumpcyjne trwałego użytku (Wykres 2.10). 

Przyśpieszenie wzrostu wartości importu było 

związane w głównej mierze z wyższym niż rok 

wcześniej poziomem cen ropy naftowej (por. 

rozdz. 1.3 Światowe rynki surowców). Ponadto  

w wyniku pewnego wzrostu dynamiki 

nakładów brutto na środki trwałe w Polsce (por. 

rozdz. 2.2.2 Inwestycje), mniejsza była również 

skala spadku importu towarów inwestycyjnych. 

Jednocześnie spowolnił wzrost importu 

towarów konsumpcyjnych po jego znaczącym 

wzroście w I połowie 2016 r. (Wykres 2.11; zob. 

również rozdz. 2.2.1 Konsumpcja).  

2.2.5 Produkcja 

Dekompozycja sektorowa PKB wskazuje, że  

w II poł. 2016 r. wzrost aktywności gospodarczej 

dotyczył głównie sektora usług. Dodatni, choć 

mniejszy niż w poprzednich latach, był także 

wkład przemysłu do wzrostu PKB (Wykres 

2.12). W budownictwie utrzymał się natomiast 

 

 

 

Wykres 2.10 Dynamika eksportu w podziale na grupy towarów 

(r/r) 

  
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
W ramach towarów konsumpcyjnych uwzględniono towary konsumpcyjne trwałego, półtrwałego  

i nietrwałego użytku oraz żywność dla gospodarstw domowych, a także samochody osobowe.  

W ramach globalnych sieci podaży uwzględniono żywność wytwarzaną dla przemysłu, dobra 

inwestycyjne, towary zaopatrzeniowe dla przemysłu oraz środki transportu z wyłączeniem 

samochodów osobowych.  

Wykres 2.11 Dynamika importu w podziale na grupy towarów 

(r/r) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
W ramach towarów konsumpcyjnych uwzględniono towary konsumpcyjne trwałego, półtrwałego  

i nietrwałego użytku oraz żywność dla gospodarstw domowych, a także samochody osobowe. 

Wykres 2.12 Udziały sektorów we wzroście wartości dodanej 

brutto (r/r) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

                                                           
18 W niniejszym rozdziale analizowane są dane GUS dotyczące wartości eksportu i importu towarami wyrażonej w złotych. Tendencje w zakresie 

handlu usługami nie są szerzej omawiane, gdyż brak jest dla nich bardziej szczegółowych danych umożliwiających dekompozycję według rodzajów 

usług i krajów przeznaczenia. Należy jednak zaznaczyć, że – zgodnie z danymi NBP – dynamika eksportu usług zwiększyła się w II połowie 2016 r. 

do 13,0% r/r wobec 12,4% r/r w I połowie roku, a dynamika importu przyśpieszyła do 7,6% r/r z 6,8% r/r w pierwszym półroczu. 
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spadek produkcji, choć jego skala pod koniec 

roku zmniejszyła się.  

W II poł. ub. r. dynamika wartości dodanej 

brutto w usługach ponownie przyśpieszyła, 

osiągając najwyższy poziom od 2008 r., czemu 

sprzyjał wzrost dochodów do dyspozycji 

gospodarstw domowych (Wykres 2.13). Istotny 

wzrost w usługach dotyczył wszystkich branż,  

a największe jego przyśpieszenie nastąpiło  

w działalności finansowej, informacji  

i komunikacji (w III kw.). oraz transporcie  

(w IV kw.). Bardzo dobre oceny koniunktury 

formułowane w styczniu przez 

przedsiębiorstwa handlowe, transportowe  

i finansowe wskazują, że w I kw. br. pozytywne 

tendencje w sektorze usług prawdopodobnie 

utrzymały się (Wykres 2.14). 

Tempo wzrostu wartości dodanej w przemyśle, 

po nieznacznym przyśpieszeniu w II kw.,  

w III i IV kw. obniżyło się. W III kw. 

spowolnienie było związane ze spadkiem 

dynamiki eksportu dóbr konsumpcyjnych (por. 

rozdz. 2.2.4 Handel zagraniczny) oraz  

z obniżeniem krajowego popytu na dobra 

inwestycyjne (Wykres 2.15). W IV kw. nastąpiło 

dalsze spowolnienie wzrostu wartości dodanej 

w przemyśle, co jednak wynikało głównie  

z efektów statystycznych19. W I kw. można 

oczekiwać ponownej poprawy koniunktury20, 

czemu sprzyja wzrost krajowego popytu 

inwestycyjnego (por. rozdz. 2.2.2 Inwestycje) oraz 

poprawa koniunktury na świecie (por. rozdz. 1.1 

Aktywność gospodarcza za granicą).  

W IV kw. utrzymał się spadek wartości dodanej 

w budownictwie związany z przejściowym 

zmniejszeniem wykorzystania środków 

unijnych po zakończeniu poprzedniej 

perspektywy finansowej UE. Skala tego spadku 

 

 

Wykres 2.13 Wartość dodana brutto w usługach oraz dochody 

do dyspozycji brutto (r/r) 

 
Źródło: dane GUS i Eurostat, obliczenia NBP. 
 

Wykres 2.14 Prognoza sytuacji gospodarczej w odniesieniu do 

wieloletniej średniej, dane odsezonowane 

 
Źródło: badanie koniunktury GUS. 
 

Wykres 2.15 Wartość dodana brutto w przemyśle a eksport dóbr 

konsumpcyjnych i nakłady brutto na środki trwałe (r/r)  

 
Źródło: dane GUS i Eurostat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 W IV kw. 2016 liczba dni roboczych była niższa niż w IV kw. 2015 r. Ponadto pod koniec 2015 r. bardzo silnie wzrosła produkcja sprzętu 

transportowego, co stanowi negatywny efekt bazy dla dynamiki w IV kw. 2016 r. 
20 Na poprawę koniunktury w przemyśle w I kw. br. wskazuje przyśpieszenie wzrostu produkcji przemysłowej oraz poprawa ocen koniunktury  

w przemyśle w styczniu br.  
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wyraźnie się jednak obniżyła (do 9,5% r/r wobec 

16,5% w III kw.), co wynikało ze wzrostu 

absorbcji środków z perspektywy na lata 2014-

2020. Przełożyło się to na wzrost inwestycji 

infrastrukturalnych, które jednak w ujęciu 

rocznym nadal znacząco spadały (Wykres 2.16). 

Nieco poprawiła się też sytuacja  

w budownictwie komercyjnym, choć znaczący 

spadek produkcji w ujęciu rocznym utrzymał się 

również w tym sektorze21. Jednocześnie nadal 

rosła produkcja w sektorze mieszkaniowym, 

jakkolwiek jej dynamika obniżyła się (do  

2,1% r/r). W I kw. prawdopodobnie zakończy się 

recesja w budownictwie, na co wskazuje 

ponowny wzrost produkcji budowlano-

montażowej w styczniu br. 

2.3 Sytuacja finansowa 

przedsiębiorstw 

Sytuacja finansowa w sektorze przedsiębiorstw 

jest nadal dobra. Rentowność firm utrzymuje się 

na poziomie wyższym niż w ostatnich latach,  

a sytuacja płynnościowa w sektorze jest 

korzystna, jakkolwiek występuje pewne 

zróżnicowanie sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw w poszczególnych branżach. 

Wynik finansowy firm w III kw. 2016 r. wzrósł 

w ujęciu rocznym, do czego przyczyniła się 

wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży 

zagranicznej wynikająca częściowo ze słabszego 

niż rok wcześniej kursu złotego (Wykres 2.17)22. 

Ograniczająco na wzrost zysku oddziaływało 

natomiast wyhamowanie dynamiki sprzedaży 

krajowej związane ze słabym popytem 

inwestycyjnym w gospodarce (por. rozdz. 2.2.2 

Inwestycje). Jednocześnie wzrost kosztów był 

nadal umiarkowany, co było związane  

z utrzymującym się spadkiem cen. 

 

 

Wykres 2.16 Udział rodzajów obiektów budowlanych we 

wzroście produkcji budowlano-montażowej (r/r)  

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
 

Wykres 2.17 Wynik finansowy brutto sektora przedsiębiorstw i 

jego składowe 

 
Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z formularza     

F-01/I-01 GUS. 
 

 

 

 

Tabela 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe w sektorze 

przedsiębiorstw 

proc. 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 2015 2016 

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 

 dane średniookresowe  

Wskaźnik 
rentowności 
sprzedaży 

4,3 4,5 4,9 4,9 3,6 4,8 4,9 5,1 5,0 

Wskaźnik 
rentowności 
obrotu netto 

3,8 3,7 3,9 5,0 2,9 2,8 4,2 5,5 4,2 

 dane na koniec okresu  

Wskaźnik 
płynności I 

stopnia 
35,0 38,9 37,8 36,2 37,5 38,3 37,4 37,2 38,5 

 

Źródło: dane GUS. 

 

 

 

 

                                                           
21 Wartość produkcji sprzedanej w budownictwie komercyjnym spadła w IV kw. o 15,4% r/r wobec 18,2% w III kw. 
22 Roczną dynamikę wyniku finansowego dodatkowo zwiększał efekt niskiej bazy z III kw. 2015 r., który był związany z wysokim odpisem 

amortyzacyjnym w jednej z największych spółek energetycznych w kraju. 
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Wskaźniki rentowności w III kw. 2016 r. 

utrzymywały na wysokich poziomach, a odsetki 

firm rentownych i o wysokiej rentowności 

pozostały zbliżone do najwyższych notowanych 

poziomów (Tabela 2.2; Wykres 2.18). Sytuacja  

w poszczególnych branżach była jednak 

zróżnicowana. Relatywnie wysoka rentowność 

charakteryzowała przedsiębiorstwa sprzedające 

dobra i usługi konsumpcyjne, czemu sprzyjała 

dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost 

dochodów konsumentów w wyniku 

wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus”. 

W firmach oferujących dobra inwestycyjne, 

zwłaszcza w budownictwie, wskaźniki 

rentowności pogorszyły się, choć były nadal 

dodatnie. Obniżenie rentowności w tej grupie 

przedsiębiorstw było związane z osłabieniem 

popytu inwestycyjnego w gospodarce. 

2.4 Rynek pracy 

Zatrudnienie w polskiej gospodarce rośnie od 

trzech lat, choć w II poł. 2016 r. jego dynamika 

nieco spowolniła (Wykres 2.19)23. Towarzyszy 

temu systematycznie obniżające się bezrobocie, 

na co wskazują zarówno dane z urzędów pracy, 

jak i wyniki BAEL (Wykres 2.20). W ostatnich 

kwartałach do spadku bezrobocia przyczynia się 

jednak głównie zmniejszenie podaży pracy, 

odzwierciedlone w spadku liczby osób 

aktywnych zawodowo. W II połowie roku 

zmniejszyła się liczba osób w wieku 

produkcyjnym. Słabszy niż w poprzednich 

kwartałach był wzrost aktywności zawodowej 

osób w wieku przedemerytalnym. Na 

ograniczenia wzrostu zatrudnienia po stronie 

podaży pracy wskazują także coraz większe 

problemy przedsiębiorstw z zapełnieniem 

 

 

 

Wykres 2.18 Odsetki firm rentownych i o wysokiej rentowności 

(dane odsezonowane) 

 
Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z formularza            

F-01/I-01 GUS. 
Firmy o wysokiej rentowności są definiowane jako firmy o wskaźniku rentowności obrotu netto 

przekraczającym 5%. 

 

Wykres 2.19 Stopa wzrostu liczby pracujących, zatrudnionych i 

aktywnych zawodowo, r/r  

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
Pracujący w gospodarce (BAEL) to szacowana na podstawie badań ankietowych ludności liczba osób 

wykonujących lub posiadających pracę, bez względu na rodzaj stosunku pracy. Pracujący w 

gospodarce narodowej (GN) to z kolei raportowana przez przedsiębiorstwa liczba osób 

wykonujących pracę na koniec okresu sprawozdawczego, w przeliczeniu na pełne etaty. Dane te nie 

obejmują m.in. podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób, rolników indywidualnych, osób 

pomagających nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej oraz pracujących na umowy 

cywilnoprawne. Dane o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw nie obejmują 

dodatkowo sektora publicznego oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Dynamika liczby pracujących jest niższa od tempa wzrostu zatrudnienia głównie ze względu na spadek liczby osób samozatrudnionych  

w rolnictwie, który w IV kw. ub. r. wyniósł 10,4% r/r. Spada również liczba osób zatrudnionych na czas określony, co może być  związane  

z rezygnacją z umów cywilnoprawnych w związku z ich oskładkowaniem od początku 2016 r. i objęciem godzinową płacą minimalną od początku 

2017 r. 
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wakatów24. Wolniejsze tempo wzrostu 

zatrudnienia mogło być też związane  

z osłabieniem się popytu na pracę wynikającym 

ze spowolnienia wzrostu gospodarczego  

w II połowie 2016 r. Przyśpieszenie tempa 

wzrostu zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw i znaczny spadek 

odsezonowanej stopy bezrobocia w styczniu br. 

wskazują jednak, że osłabienie popytu na pracę 

było prawdopodobnie przejściowe25. 

Tendencjom tym towarzyszy umiarkowany 

wzrost płac, który – mimo systematycznie 

spadającego bezrobocia – nie przyśpiesza.  

W szczególności w IV kw. tempo wzrostu 

nominalnych płac obniżyło się (Wykres 2.21). 

Przyczyniło się do tego prawdopodobnie 

wystąpienie czynników jednorazowych26 oraz 

osłabienie się tempa wzrostu zatrudnienia. 

Ograniczająco na dynamikę wynagrodzeń 

nominalnych nadal oddziałuje też napływ 

pracowników z Ukrainy. W styczniu tempo 

wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw 

powróciło już jednak do poziomu 

obserwowanego w poprzednich kwartałach, do 

czego przyczynił się większy niż w ub. r. wzrost 

płacy minimalnej27. W następnych kwartałach 

można oczekiwać dalszego przyśpieszenia 

tempa wzrostu płac w ujęciu nominalnym, 

czemu będzie sprzyjać spadek bezrobocia, 

prognozowane przyśpieszenie wzrostu 

gospodarczego i wzrost dynamiki cen.  

O możliwości wzrostu płac informują także 

firmy ankietowane przez NBP, które wskazują 

na nasilenie się nacisków płacowych ze strony 

 

 

 

Wykres 2.20 Stopa bezrobocia, dane odsezonowane 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
Dane odsezonowane przez NBP. Różnice pomiędzy stopą bezrobocia rejestrowanego a stopą BAEL 

mają dwie przyczyny: (1) inna jest definicja osoby bezrobotnej, (2) inna jest definicja populacji, do 

której odnoszona jest liczba osób bezrobotnych. 

Wykres 2.21 Roczne tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce 

i w sektorze przedsiębiorstw (nominalnie i realnie) 

 
Źródło: dane GUS. 

Wykres 2.22 Dekompozycja tempa wzrostu jednostkowych 

kosztów pracy w gospodarce  

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

                                                           
24 Jak wynika z badań koniunktury NBP, w IV kw. 7% firm wskazywało na trudności ze znalezieniem pracowników jako barierę w rozwoju. W II kw. 

odsetek takich firm wynosił 3% (Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w 

IV kw. 2016 r. oraz prognoz koniunktury na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r.). 
25 Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w styczniu do 4,5% r/r z 2,3% w IV kw. ub.r., co wynikało jednak głównie z aktualizacji 

przez GUS próby przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników. Jednocześnie odsezonowana stopa bezrobocia spadła o ponad 0,2 pkt 

proc. w styczniu br. Na ożywienie na rynku pracy wskazuje też ponowny, po spadku w II poł. 2016 r., wzrost liczby ofert pracy według indeksu BOP. 
26 Przede wszystkim przesunięcie wypłat premii w górnictwie. 
27 Miesięczna płaca minimalna wzrosła z 1850 do 2000 zł, czyli o 8,1% (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.). Dodatkowo została wprowadzona godzinowa płaca minimalna dla osób samozatrudnionych i 

pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. 
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pracowników28. W ujęciu realnym dynamika 

płac będzie jednak ograniczana przez wzrost cen 

konsumpcyjnych. 

Rosnącym wynagrodzeniom towarzyszy wzrost 

wydajności pracy w tempie zbliżonym do 2% 

rocznie. W rezultacie dynamika jednostkowych 

kosztów pracy pozostaje umiarkowana, przy 

czym w II połowie ub.r. nieco się obniżyła  

w skutek spowolnienia tempa wzrostu 

wynagrodzeń i w IV kw. wyniosła 1,3% wobec 

1,8% w III kw. i 2,4% w II kw. (Wykres 2.22). 

Takie kształtowanie się wzrostu płac  

i wydajności wskazuje, że rynek pracy nie jest 

jak dotąd źródłem istotnej presji inflacyjnej. 

2.5 Rynki aktywów 

Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy 

procentowe NBP na niezmienionym poziomie 

od marca 2015 r., w tym stopę referencyjną na 

poziomie 1,5%. Wzrost dynamiki cen w ostatnim 

okresie przyczynił się jednak do nieznacznego 

zwiększenia oczekiwań uczestników rynku na 

wzrost stóp procentowych NBP w 2018 r. 

(Wykres 2.23). 

2.5.1 Rynki finansowe 

Od poprzedniego Raportu znacząco wzrosły 

rentowności polskich obligacji – przede 

wszystkim długoterminowych. Przyczynił się do 

tego głównie spadek cen papierów skarbowych 

na rynkach światowych, w tym przede 

wszystkim w Stanach Zjednoczonych (por. 

rozdz. 1.5 Światowe rynki finansowe). W efekcie 

wzrosła premia terminowa zawarta  

w rentownościach krajowych obligacji 

długoterminowych (Wykres 2.24). Na wzrost 

rentowności obligacji wpłynęło także 

zwiększenie oczekiwań na wzrost stóp 

procentowych NBP w 2018 r. Jednocześnie, wraz 

 

 

 

Wykres 2.23 Stopa referencyjna NBP i stopa implikowana z 

kontraktów FRA na 3-miesięczny WIBOR 

 
Źródło: dane NBP, Bloomberg, obliczenia NBP. 
 

Wykres 2.24 Krzywa dochodowości polskich obligacji 

skarbowych oraz dekompozycja zmian poszczególnych 

rentowności od listopada ub.r. 

 
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberg. 
Premia terminowa oszacowana na podstawie metodologii Adrian i in. (2013) „Pricing 

term structure with linear regressions”, Journal of Financial Economics. Więcej: 

Ramka 2 w Raporcie o inflacji – marzec 2016 r. 
 

Wykres 2.25 Nominalny kurs złotego (indeks, styczeń 2012 = 100, 

wzrost oznacza aprecjację) 

 
Źródło: dane Bloomberg.  
 

 

                                                           
28 Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw.  2016 r. oraz prognoz 

koniunktury na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 
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z aprecjacją dolara (por. rozdz. 1.5 Światowe rynki 

finansowe), kurs złotego – podobnie jak kursy 

walut innych gospodarek rozwijających się  

–osłabił się względem tej waluty oraz 

przejściowo również w stosunku do euro 

(Wykres 2.25).  

Poprawa nastrojów na międzynarodowych 

rynkach finansowych wpłynęła korzystnie na 

wycenę polskich akcji, podobnie jak w innych 

gospodarkach regionu (Wykres 2.26; por. rozdz. 

1.5 Światowe rynki finansowe). Wzrost cen akcji 

polskich spółek był związany przede wszystkim 

z wyższą wyceną firm z sektora bankowego  

w ślad za podobnymi tendencjami na giełdach 

europejskich. Dodatkowo wzrost cen surowców 

– w szczególności ropy naftowej – przyczynił się 

do wyższej wyceny spółek sektora 

energetycznego (por. rozdz. 1.3 Światowe rynki 

surowców). 

 

2.5.2 Rynek mieszkaniowy29 

Na rynku mieszkaniowym trwa ożywienie, na 

co wskazuje utrzymujący się wzrost liczby 

sprzedanych mieszkań (Wykres 2.27). Rosnącej 

sprzedaży towarzyszy rosnąca podaż mieszkań  

i w rezultacie ich ceny utrzymują się na 

względnie stabilnym poziomie (Wykres 2.28). 

Popytowi na mieszkania sprzyja wysoka 

dostępność i niższe niż w poprzednich latach 

oprocentowanie kredytów hipotecznych, dobra 

sytuacja na rynku pracy (por. rozdz. 2.4 Rynek 

pracy), a także stosunkowo wysoka rentowność 

wynajmu mieszkań w relacji do innych form 

inwestycji gospodarstw domowych30. Popyt na 

mieszkania wzmacnia nadal program 

„Mieszkanie dla Młodych”, choć jego 

 

 

 

Wykres 2.26 Wartość indeksu WIG oraz WIG-Banki na tle indeksu 

Eurostoxx Banki (styczeń 2012 = 100) 

  
Źródło: dane Bloomberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2.27 Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 

2008-2016 (cztery kwartały krocząco)  

 
Źródło: dane GUS, REAS, obliczenia NBP. 
Dane dla sprzedaży mieszkań obejmują 6 największych rynków w Polsce (Warszawę, Kraków, 

Trójmiasto, Wrocław, Poznań i Łódź ;cztery kwartały krocząco). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Więcej informacji o sytuacji na polskim rynku mieszkaniowym znajduje się w publikacji NBP Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku 

nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2016 r. (dostępne na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl).  
30 Szacowana rentowność wynajmu mieszkania, bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych, przekracza niemal trzykrotnie średnie oprocentowanie 

10-letnich obligacji skarbowych oraz prawie dwukrotnie średnie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Por. Informacja o cenach mieszkań i 

sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2016 r. 
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oddziaływanie na sytuację na rynku 

mieszkaniowym będzie w kolejnych kwartałach 

słabło31.  

Rosnąca sprzedaż mieszkań na rynku 

pierwotnym oraz wysokie stopy zwrotu  

z projektów deweloperskich (przy 

utrzymujących się niskich kosztach ich budowy) 

nadal skłaniają deweloperów do rozpoczynania 

nowych inwestycji. W efekcie systematycznie 

rośnie liczba pozwoleń na budowę, a liczba 

rozpoczętych budów utrzymuje się na poziomie 

najwyższym od 2008 r. (w ujęciu czterech 

kwartałów krocząco; Wykres 2.27).  

2.6 Akcja kredytowa i podaż 

pieniądza 

Roczna dynamika kredytu dla sektora 

niefinansowego utrzymuje się na stabilnym 

poziomie (3,9% r/r w IV kw. ub.r. wobec 3,6%  

w poprzednim kwartale; Wykres 2.29)32,33, 

zbliżonym do nominalnego tempa wzrostu PKB. 

Głównym składnikiem wzrostu akcji kredytowej 

jest stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw 

domowych – zarówno konsumpcyjnych, jak  

i mieszkaniowych. Jednocześnie nadal rosną 

kredyty dla przedsiębiorstw (Wykres 2.32).34 

Dynamika akcji kredytowej dla gospodarstw 

domowych od kilku lat utrzymuje się na 

poziomie zbliżonym do 4,5% r/r. Wzrostowi 

akcji kredytowej dla tego sektora sprzyja dobra 

sytuacja na rynku pracy oraz rosnące dochody 

do dyspozycji, które zwiększają zdolność 

kredytową gospodarstw domowych.  

W ostatnim okresie wzrost kredytu 

 

Wykres 2.28 Ceny mieszkań w największych miastach w Polsce34  

 
Źródło: dane transakcyjne z badania NBP, obliczenia NBP. 

Wykres 2.29 Dynamika kredytów dla sektora niefinansowego 

oraz wkład jej głównych składowych (r/r) 

 
Źródło: dane NBP. 

Wykres 2.30 Dynamika kredytów dla sektora gospodarstw 

domowych oraz wkład głównych składowych (r/r) 

 
Źródło: dane NBP. 
Do pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych zaliczane są operacyjne i inwestycyjne 

kredyty dla drobnych przedsiębiorców. 

                                                           
31 Mniejszy wpływ tego czynnika w kolejnych kwartałach może być związany z osiągnięciem limitu środków zaplanowanych na 2017 r. już  

w styczniu br. (po częściowym ich wykorzystaniu jeszcze w 2016 r.). 
32 W niniejszym rozdziale dynamika kredytu dla danego sektora gospodarczego jest definiowana jako dynamika zmian transakcyjnych należności 

monetarnych instytucji finansowych od tego sektora.  
33 W styczniu br. dynamika kredytu dla sektora niemonetarnego wyniosła 3,9% r/r, dynamika kredytu dla gospodarstw domowych 4,5% r/r, 

natomiast dla sektora przedsiębiorstw 3,4% r/r. 
34 RP – rynek pierwotny, RW – rynek wtórny. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym – średnia ważona udziałem zasobu 

mieszkaniowego danego miasta w zasobie. Agregat sześciu miast obejmuje: Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, zaś dziesięciu miast: 

Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zieloną Górę. 
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konsumpcyjnego ustabilizował się na 

najwyższym od 2010 r. poziomie (8,5% r/r  

w IV kw. ub.r., 8,4% r/r w III kw. ub.r.).  

Kredyt mieszkaniowy także rośnie w stabilnym 

tempie, na co składa się znaczący przyrost 

złotowych kredytów mieszkaniowych (10,3% r/r 

w IV kw. ub.r.) przy jednoczesnym 

systematycznym zmniejszaniu się portfeli 

kredytów walutowych banków (w tempie 6,4% 

r/r w IV kw. ub.r.). Wzrost kredytów 

mieszkaniowych następuje pomimo 

systematycznego zaostrzania kryteriów 

kredytowych przez banki w związku ze 

zmianami regulacyjnymi35. W kierunku wzrostu 

tych kredytów oddziałują – obok korzystnej 

sytuacji na rynku pracy – niższe niż  

w poprzednich latach stopy procentowe36. 

Rosną także kredyty dla przedsiębiorstw (5,0% 

r/r w IV kw. ub.r.), w tym kredyty inwestycyjne 

(o 7,5% r/r)37, przy jednoczesnym spadku 

kredytów obrotowych (o 0,8% r/r.; Wykres 

2.32)38. Wzrost kredytów inwestycyjnych 

pozostaje głównym czynnikiem zwiększania 

zadłużenia firm i następuje pomimo ich 

relatywnie niskiej aktywności inwestycyjnej. 

Sprzyja temu wysoka dostępność kredytów dla 

przedsiębiorstw39 oraz niższe niż w poprzednich 

latach stopy procentowe. Czynniki te – wraz ze 

spodziewanym ożywieniem inwestycji  

– powinny wspierać akcję kredytową także  

w kolejnych kwartałach. Dynamikę akcji 

kredytowej dla firm ogranicza z kolei 

postrzegana przez nie niepewność dotycząca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2.31 Oprocentowanie głównych kategorii nowych 

umów kredytowych 

 
Źródło: dane NBP. 

 

Wykres 2.32 Dynamika kredytów dla sektora przedsiębiorstw oraz 

wkład głównych składowych (r/r) 

 
Źródło: dane NBP. 
Do pozostałych kredytów dla przedsiębiorstw zaliczane są m.in. kredyty na zakup papierów 

wartościowych lub kredyty eksportowe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Zgodnie z wymogami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnich latach banki były zobowiązane do corocznego obniżania 

maksymalnej wartości kredytu w relacji do wartości nieruchomości (wskaźnik LtV). W 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie mogła przekroczyć 90%,  

w 2016 r. 85%, natomiast od 2017 r. nie może być wyższa niż 80%.  
36 Dodatkowym czynnikiem zwiększającym dynamikę kredytu mieszkaniowego jest program „Mieszkanie dla Młodych”. Limit środków 

zaplanowanych na 2017 r. na ten program został jednak wykorzystany już w pierwszym miesiącu 2017 r.  
37 Wysoka dynamika przyrostu kredytów inwestycyjnych może po części wynikać z jednorazowej transakcji dokonanej przez jeden podmiot na 

początku ub.r., dotyczącej zamiany zadłużenia zagranicznego na krajowe, w kwocie ok. 3,2 mld zł. Wielkość tej transakcji stanowi ok. 18% 

całkowitego rocznego wzrostu zadłużenia firm z tytułu kredytów inwestycyjnych. Wygaśnięcie wpływu tego czynnika od początku br. będzie 

zmniejszało dynamikę tej kategorii kredytów. W styczniu br. dynamika kredytów inwestycyjnych obniżyła się do 4,2% r/r. 
38 Dynamika kredytów bieżących dla przedsiębiorstw była ujemna również w styczniu br. i wyniosła -1,5% r/r. 
39 O wysokiej dostępności kredytu dla sektora przedsiębiorstw świadczy fakt, że w ostatnim okresie zaledwie 12% złożonych wniosków kredytowych 

zostało odrzuconych. Por. Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 

2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

07m1 09m1 11m1 13m1 15m1 17m1

Oprocentowanie złotowych kredytów mieszkaniowych

Oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych

Rzeczywista stopa oprocentowania kredytów konsumpcyjnych

proc.

-10

0

10

20

30

-10

0

10

20

30

07m1 09m1 11m1 13m1 15m1 17m1

Pozostałe
Kredyty bieżące
Kredyty o charakterze inwestycyjnym
Dynamika kredytów dla przedsiębiorstw ogółem

proc.



Raport o inflacji – marzec 2017 r. 

 

 

  32    

przyszłej koniunktury40 oraz zaostrzenie 

warunków udzielania kredytów przez banki41, 

co może podtrzymywać typową dla krajowych 

firm skłonność do finansowania działalności ze 

środków własnych (por. rozdz. 2.3 Sytuacja 

finansowa przedsiębiorstw). Wskazuje na to m.in. 

systematycznie zmniejszający się odsetek 

przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt42.  

Wzrostowi kredytów dla sektora 

niefinansowego towarzyszy znaczący przyrost 

zadłużenia sektora publicznego w bankach 

komercyjnych (w tempie 31,1% r/r w IV kw. 

ub.r. i średnio 37,7% r/r w całym 2016 r.43).  

W rezultacie zwiększa się zaangażowanie 

banków w papiery skarbowe, czemu sprzyjają 

zmiany regulacyjne wprowadzone w ub.r.44 

(Wykres 2.33). 

Efektem rosnącej akcji kredytowej jest wzrost 

depozytów (9,3% r/r w IV kw. ub.r.; Wykres 

2.34; Wykres 2.35). Głównym składnikiem 

wzrostu podaży pieniądza depozytowego 

pozostaje przyrost depozytów gospodarstw 

domowych, w tym przede wszystkim 

depozytów bieżących (16,1% r/r w IV kw. 

ub.r.)45. Jednocześnie nadal relatywnie szybko 

rośnie ilość gotówki w obiegu (15,5% r/r  

w IV kw. ub.r.)46. W rezultacie zwiększa się 

udział depozytów bieżących i gotówki  

w przyroście szerokiego agregatu monetarnego 

(M3), co jest związane w dużym stopniu  

z niższym niż w poprzednich latach 

oprocentowaniem depozytów (Wykres 2.35). 

 

 

 

 

 

Wykres 2.33 Roczna dynamika aktywów sektora bankowego 

oraz wkład głównych składowych 

 
Źródło: dane NBP. 
Opracowane na podstawie zagregowanego bilansu banków, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Kredytowych oraz funduszy rynku pieniężnego (zwanych pozostałymi monetarnymi instytucjami 

finansowymi). Do kategorii pozostałych aktywów są zaliczone udziałowe papiery wartościowe, 

jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, aktywa zagraniczne oraz trwałe. 

 

Wykres 2.34 Dynamika depozytów bankowych zaliczanych do 

agregatu M3 oraz wkład głównych składowych (r/r) 

 
Źródło: dane NBP. 
Do pozostałych depozytów zaliczane są głównie depozyty niemonetarnych instytucji finansowych 

oraz instytucji samorządowych. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
40 Na utrzymującą się niepewność – jako czynnik stanowiący barierę rozwoju – wskazują również przedsiębiorstwa (por. Szybki Monitoring NBP. 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 

2017 r.) 
41 Zaostrzenie polityki kredytowej w sektorze przedsiębiorstw było głównie związane ze wzrostem pozaodsetkowych kosztów kredytu. Por. Sytuacja 

na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2017 r., NBP.  
42 Por. Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw.  2016 r. oraz prognoz 

na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 
43 Wielkości te odnoszą się do zmiany zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego.  
44 Zmiana zaangażowania banków w dłużne papiery wartościowe w 2016 r. w zdecydowanym stopniu wynikała z rozbudowy przez nie portfela 

obligacji skarbowych (92% zmiany portfela instrumentów dłużnych w tym roku). Wzrost zaangażowania banków w skarbowe papiery wartościowe 

można częściowo wiązać z wprowadzeniem ustawy o podatku od aktywów, która wyłącza obligacje skarbowe z podstawy opodatkowania. Por. 

Raport o stabilności systemu finansowego. NBP, grudzień 2016 r. 
45 Depozyty bieżące oznaczają tu depozyty z terminem zapadalności do 3 miesięcy włącznie. 
46 Tendencje te zostały utrzymane również w styczniu br. Dynamika depozytów bieżących w tym miesiącu wyniosła 17,4% r/r, natomiast dynamika 

gotówki w obiegu – chociaż nieco się obniżyła – była nadal wysoka i wyniosła 12,7% r/r. 
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2.7 Bilans płatniczy 

Utrzymują się korzystne tendencje w bilansie 

płatniczym Polski. Deficyt na rachunku obrotów 

bieżących w relacji do PKB w III i IV kw. był 

niewielki i wyniósł -0,5% PKB (w ujęciu czterech 

kwartałów krocząco). W kierunku niskiego 

deficytu oddziałuje nadwyżka w wymianie 

handlowej, czemu sprzyja znaczący wzrost 

eksportu usług (Wykres 2.36; por. rozdz. 2.2.4 

Handel zagraniczny)47. Natomiast głównym 

czynnikiem powodującym utrzymywanie się 

deficytu w obrotach bieżących jest nadal silnie 

ujemne saldo dochodów pierwotnych, 

wynikające z zysków zagranicznych inwestorów 

bezpośrednich w Polsce. 

Po okresie niskiego napływu funduszy unijnych 

przeznaczonych na cele inwestycyjne, jego skala 

istotnie wzrosła w listopadzie i grudniu ub.r.  

W efekcie saldo na rachunku kapitałowym 

wzrosło w IV kw. ub.r.48  

Napływ netto pozostałego kapitału do Polski 

jest zbliżony do zera (Wykres 2.37). W IV kw.  

w kierunku jego wzrostu oddziaływał spadek 

inwestycji portfelowych krajowych podmiotów 

za granicą – głównie funduszy inwestycyjnych. 

Jednocześnie zwiększyło się zaangażowanie 

zagranicznych inwestorów bezpośrednich.  

W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast 

wzrost polskich inwestycji bezpośrednich 

zagranicą oraz zmniejszenie zaangażowania 

nierezydentów na rynku obligacji. Wzrosły 

również aktywa rezerwowe, co było w dużej 

mierze wynikiem transakcji własnych NBP49 

oraz transakcji zrealizowanych na rzecz 

Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej. 

 

 

 

Wykres 2.35 Dynamika agregatu monetarnego M3 oraz wkład 

głównych składowych (r/r) 

 
Źródło: dane NBP. 
Kategoria „Pozostałe” obejmuje operacje z przyrzeczeniem odkupu pomiędzy bankami a sektorem 

niebankowym oraz dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności do 2 lat (włącznie) 

emitowane przez banki. 

Wykres 2.36 Saldo obrotów bieżących (cztery kwartały krocząco) 

 
Źródło: dane NBP.  
Wykres 2.37 Saldo na rachunku finansowym (cztery kwartały 

krocząco) 

 
Źródło: dane NBP.  
Dodatnia wartość salda oznacza zwiększenie polskich aktywów netto (odpływ netto kapitału  

z Polski). 

                                                           
47 Dane o bilansie płatniczym w IV kw. ub.r. na podstawie wstępnych danych miesięcznych z tego okresu. 
48 Zmniejszenie napływu funduszy unijnych było związane z zakończeniem wydawania środków z perspektywy 2007-2013, któremu towarzyszył 

niewielki jedynie napływ funduszy z perspektywy 2014-2020.  
49 Wzrostowi rezerw walutowych NBP towarzyszyło zwiększenie zobowiązań NBP z tytułu pozostałych inwestycji. Zmiany te w znacznym stopniu 

wynikały z przeprowadzanych przez NBP transakcji repo służących zarządzaniu rezerwami walutowymi. 
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Wskaźniki nierównowagi zewnętrznej Polski 

utrzymują się na korzystnym poziomie (Tabela 

2.3)50. W szczególności deficyt na rachunku 

obrotów bieżących w stosunku do PKB jest 

najniższy od 1995 r., a saldo obrotów bieżących  

i kapitałowych do PKB jest nadal dodatnie. 

 

 

 

Tabela 2.3 Wybrane wskaźniki nierównowagi zewnętrznej 

(cztery kwartały krocząco, w %, o ile nie zaznaczono inaczej) 

 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 2016 

q1 q2 q3 q4 

Saldo obrotów 
bieżących/PKB 

-3,7 -1,3 -2,1 -0,6 -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 

Saldo obrotów 
bieżących i 

kapitałowych/ 
PKB 

-1,5 1,0 0,4 1,7 1,3 1,3 0,3 0,6 

Saldo obrotów 
towarowych/ 

PKB 
-2,1 -0,1 -0,8 0,5 0,4 0,7 0,7 0,4 

Oficjalne aktywa  
rezerwowe  

w miesiącach 
importu  

towarów i usług 

5,5 5,2 5,3 5,3 5,3 6,1 5,9 6,4 

Zadłużenie  
zagr./PKB 

70 70 73 72 71 75 74 - 

Międzynarodowa 
pozycja 

inwestycyjna 
netto/PKB 

-65 -69 -69 -63 -62 -62 -62 - 

Oficjalne aktywa 
rezerwowe/ 

Zadłużenie zagr. 
wymagalne w 
ciągu 1 r. plus 
prognozowane 
saldo obrotów 

bieżących 

100 85 106 105 105 112 109 - 

Oficjalne aktywa 
rezerwowe/ 

Zadłużenie zagr. 
wymagalne w 

ciągu 1r. 

106 94 110 108 107 116 114 - 

 

Źródło: dane NBP, Ministerstwa Finansów. 
Dwa ostatnie wskaźniki uwzględniają zadłużenie zagraniczne oraz poziom rezerw na koniec 

prezentowanego okresu. 

 

 

 

 

  

                                                           
50 W ramach Procedury Nierównowag Makroekonomicznych Komisja Europejska (KE) uwzględnia dwa wskaźniki nierównowagi zewnętrznej 

przytoczone w Tabeli 2.3: 1) saldo obrotów bieżących w relacji do PKB (3-letnia średnia krocząca), dla którego dolny próg sygnalizujący zaburzenia 

równowagi zewnętrznej wynosi -4%, a górny 6% (przy poziomie -1,1% dla Polski); 2) relacja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do PKB, 

dla której analogiczny próg wynosi -35% (przy poziomie dla Polski -62%). Przekroczenie progu sygnalizacyjnego przez Polskę w przypadku drugiego 

wskaźnika nie świadczy o wystąpieniu nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki, gdyż wynika z procesu konwergencji realnej. 



3. Polityka pieniężna w okresie listopad 2016 r. – marzec 2017 r. 
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 Polityka pieniężna w okresie listopad 2016 r. 3

– marzec 2017 r. 

Na posiedzeniach w okresie od listopada ub.r. do marca br. Rada utrzymała stopy procentowe NBP na 

niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%,  

stopa redyskonta weksli 1,75%.  

W kolejnej części rozdziału przedstawiono opublikowane wcześniej Opisy dyskusji na posiedzeniach 

decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej (ang. minutes) w okresie od listopada ub.r. do lutego br., a także 

Informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu br. Opis dyskusji na marcowym posiedzeniu RPP 

zostanie opublikowany 23 marca br., a następnie umieszczony w kolejnym Raporcie. 

 

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady 

Polityki Pieniężnej w dniu 9 listopada 2016 r. 

Członkowie Rady dyskutowali na temat polityki 

pieniężnej w kontekście sytuacji 

makroekonomicznej w Polsce i za granicą, a także 

wyników listopadowej projekcji inflacji oraz PKB. 

Rada omawiała sytuację gospodarczą za granicą pod 

kątem jej wpływu na koniunkturę w Polsce. 

Oceniano, że wzrost gospodarczy na świecie 

pozostaje umiarkowany, przy utrzymującej się 

niepewności co do jego perspektyw. W trakcie 

dyskusji na temat sytuacji w strefie euro 

podkreślano, że dane o rachunkach narodowych 

potwierdziły stabilny wzrost PKB w tej gospodarce. 

Niektórzy członkowie Rady zwracali jednak uwagę 

na niższy niż przed światowym kryzysem 

finansowym poziom inwestycji. Wskazywano, że  

– zgodnie z dostępnymi prognozami – wzrost 

gospodarczy w strefie euro może spowolnić w 

kolejnych kwartałach, jednak skala tego 

spowolnienia nie powinna być znacząca. 

Podkreślano, że w ostatnim okresie pojawiły się 

sygnały wskazujące na możliwość ożywienia w 

europejskim przemyśle i sektorze eksportowym. W 

szczególności nastroje w europejskim przemyśle są 

najlepsze od kilku lat, na co wpłynął m.in. wyraźny 

wzrost zamówień eksportowych. Podkreślano, że 

może to w dalszej perspektywie oddziaływać 

korzystnie na dynamikę polskiej produkcji 

przemysłowej, zwłaszcza przeznaczonej na eksport. 

Oceniano, że poprawa sytuacji w europejskim 

przemyśle może mieć związek ze stabilizacją 

koniunktury w otoczeniu strefy euro. W tym 

kontekście wskazywano na przyśpieszenie wzrostu 

PKB w Stanach Zjednoczonych oraz stabilizację 

koniunktury w Chinach. Zaznaczano, że – w świetle 

bieżących prognoz – wzrost PKB w Stanach 

Zjednoczonych w przyszłym roku powinien być 

wyższy niż w br., do czego przyczyni się stabilny 

wzrost konsumpcji i odbudowa inwestycji. Część 

członków Rady podkreślała w związku z tym, że 

czynnikiem niepewności dla amerykańskiej 

gospodarki jest możliwość zmian w polityce 

gospodarczej po wyborach w Stanach 

Zjednoczonych. Wskazywano jednak, że na razie 

bardzo trudno ocenić skalę tych zmian oraz ich 

wpływ na koniunkturę. Zwracano uwagę, że w 

Chinach dynamika PKB – pomimo stabilizacji  

w ostatnich kwartałach – jest najniższa od 

globalnego kryzysu finansowego. Część członków 

Rady wskazywała na obniżenie się dynamiki 

kredytu i inwestycji infrastrukturalnych w tym kraju 

w III kw., co może świadczyć o zmniejszającej się 

skali stymulacji fiskalnej i monetarnej w Chinach. 

Niektórzy członkowie Rady zwracali dodatkowo 

uwagę na możliwość ponownego osłabienia 
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wzrostu PKB w części gospodarek wschodzących, 

związanego z pewnym obniżeniem się cen ropy 

naftowej na światowych rynkach w ostatnim 

okresie. 

W trakcie dyskusji na temat procesów inflacyjnych 

za granicą podkreślano, że dynamika cen w 

otoczeniu polskiej gospodarki jest nadal bardzo 

niska, choć w ostatnim okresie nieco wzrosła. 

Oceniano, że do wzrostów rocznych wskaźników 

inflacji przyczyniły się głównie wyższe niż rok 

wcześniej ceny ropy naftowej przekładające się 

stopniowo na wzrost rocznej dynamiki cen energii. 

Zwracano uwagę, że kontrakty terminowe na ropę 

naftową wskazują na wzrost cen tego surowca w 

kolejnych kwartałach. Jednak – w opinii niektórych 

członków Rady – wzrost ten nie będzie znaczący z 

uwagi na obniżenie kosztów wydobycia ropy w 

Stanach Zjednoczonych oraz prawdopodobne 

zwiększenie eksportu przez niektórych innych 

producentów tego surowca. Wskazywano także na 

podwyższoną niepewność co do poziomu cen ropy 

ze względu na możliwe trudności w osiągnięciu 

porozumienia dotyczącego obniżenia wydobycia 

tego surowca na zbliżającym się szczycie 

Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową 

(OPEC).  

Odnosząc się do polityki pieniężnej na świecie, 

wskazywano, że Europejski Bank Centralny 

utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim 

zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także 

kontynuuje zakupy aktywów finansowych. 

Zwrócono uwagę, że EBC nie potwierdził zamiaru 

zmniejszenia skali zakupu aktywów w najbliższych 

miesiącach. Podkreślano ponadto, że Rezerwa 

Federalna – po podwyżce w grudniu ub.r. – 

utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym 

poziomie, sygnalizując ich prawdopodobny wzrost  

w przyszłości. Oceniano jednak, że – z uwagi na 

wyniki amerykańskich wyborów – niepewność co 

do terminu kolejnej podwyżki stóp procentowych 

przez Fed wzrosła. Wskazywano też, że wyniki 

wyborów w Stanach Zjednoczonych są czynnikiem, 

który może zwiększyć zmienność na 

międzynarodowych rynkach finansowych. 

Dyskutując na temat sytuacji w sferze realnej 

polskiej gospodarki, członkowie Rady oceniali, że w 

Polsce utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy, 

choć dane o produkcji i sprzedaży detalicznej za III 

kw. wskazują na pewne osłabienie dynamiki PKB w 

ostatnim okresie. Zwracano także uwagę na 

pogorszenie nastrojów w przemyśle w 

październiku. Wskazywano również, że nadal 

obniża się produkcja budowlano-montażowa, do 

czego przyczynia się spadek inwestycji związany z 

przejściowym zmniejszeniem wykorzystania 

środków unijnych po zakończeniu poprzedniej 

perspektywy finansowej UE. Część członków Rady 

oceniała, że w kierunku słabszej dynamiki 

inwestycji, szczególnie małych i średnich firm, może 

dodatkowo oddziaływać utrzymująca się 

niepewność dotycząca otoczenia regulacyjnego 

przedsiębiorstw. Jednocześnie – jak podkreślała 

część członków Rady – utrzymuje się bardzo dobra 

koniunktura na rynku mieszkaniowym, co wpływa 

korzystnie na dynamikę inwestycji w tym sektorze. 

Zaznaczano przy tym, że wzrost gospodarczy jest 

nadal wspierany głównie przez stabilnie rosnący 

popyt konsumpcyjny. Wzrostowi konsumpcji 

sprzyja systematyczna poprawa sytuacji na rynku 

pracy, korzystne nastroje gospodarstw domowych 

oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach 

programu „Rodzina 500 plus”.  

Omawiając perspektywy koniunktury w Polsce, 

członkowie Rady wskazywali, że – w świetle 

wyników listopadowej projekcji – wzrost 

gospodarczy w IV kw. prawdopodobnie utrzyma się 

na obniżonym poziomie, lecz w kolejnych 

kwartałach powinien przyśpieszyć. Jak podkreślali 

członkowie Rady, głównym czynnikiem wzrostu 

gospodarczego w kolejnych kwartałach pozostanie 

konsumpcja, której dynamika ma być wyższa w 

przyszłym roku. Przyśpieszenie wzrostu PKB w 

przyszłym roku będzie wspierane także przez 

oczekiwane zwiększenie się inwestycji, związane z 
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wyższym stopniem absorpcji środków unijnych. O 

prawdopodobnym wyraźnym wzroście 

wykorzystania funduszy unijnych w przyszłym 

roku świadczy zwiększenie liczby podpisanych 

umów na realizację projektów w ramach nowej 

perspektywy finansowej UE. Niektórzy członkowie 

Rady zwracali jednak uwagę na ewentualne 

ograniczenia możliwości współfinansowania 

wydatków inwestycyjnych przez niektóre 

samorządy. W ocenie niektórych członków Rady w 

kolejnych kwartałach powinny także wzrosnąć 

inwestycje przedsiębiorstw, czemu – w warunkach 

dobrej sytuacji finansowej firm oraz wysokiego 

wykorzystania ich zdolności produkcyjnych – 

będzie sprzyjać zmniejszanie się niepewności 

dotyczącej ich otoczenia regulacyjnego.  

Analizując kształtowanie się cen w Polsce, 

podkreślano, że roczna dynamika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych pozostaje ujemna, jednak 

skala deflacji maleje. Wskazywano, że roczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

październiku br. był jedynie nieznacznie ujemny. 

Podkreślano, że na wygasanie tendencji 

deflacyjnych wskazuje również obserwowana po raz 

pierwszy od czterech lat dodatnia roczna dynamika 

cen produkcji sprzedanej przemysłu. Oceniano, że 

do wzrostu dynamiki cen przyczynia się głównie 

wygasanie efektów wcześniejszego spadku cen 

surowców na rynkach światowych. Zwracano 

ponadto uwagę, że w kierunku wyższej dynamiki 

cen oddziałuje także wyższy niż w poprzednich 

kwartałach wzrost płac w Polsce. Zaznaczano 

jednak, że czynnikiem ograniczającym dynamikę 

cen jest nadal niski wzrost cen za granicą oraz 

ujemna luka popytowa w krajowej gospodarce. 

Wskazywano przy tym na wciąż ujemny poziom 

większości wskaźników inflacji bazowej. 

Odnosząc się do perspektyw kształtowania się cen, 

członkowie Rady zwracali uwagę, że – zgodnie z 

listopadową projekcją – dynamika cen będzie nadal 

stopniowo rosnąć i w nadchodzących kwartałach 

stanie się dodatnia. Projekcja wskazuje też, że w 

kolejnych latach inflacja będzie się kształtować w 

pobliżu dolnej granicy odchyleń od celu NBP. 

Oprócz wygaśnięcia efektów wcześniejszych 

spadków cen surowców wzrostowi cen 

w przyszłym roku będzie sprzyjało oczekiwane w 

projekcji przyśpieszenie wzrostu PKB. Niektórzy 

członkowie Rady byli jednak zdania, że dynamika 

cen w przyszłym roku może być nieco niższa, niż 

przewiduje listopadowa projekcja. Jako czynniki 

mogące oddziaływać w kierunku niższej niż w 

projekcji dynamiki cen członkowie ci wymieniali 

ewentualność obniżenia się cen surowców na 

światowych rynkach oraz możliwość wolniejszego 

w porównaniu do projekcji wzrostu inwestycji w 

Polsce.  

Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych 

NBP, członkowie Rady uznali, że powinny one 

pozostać niezmienione. Członkowie Rady 

podtrzymali ocenę, że stabilizacja stóp 

procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej 

gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu 

oraz pozwala zachować równowagę 

makroekonomiczną. Większość członków Rady 

oceniała, że za utrzymaniem stóp procentowych bez 

zmian przemawia w szczególności stopniowy 

wzrost dynamiki cen, która – zgodnie z listopadową 

projekcją – ma w kolejnych latach zbliżyć się do 

dolnej granicy odchyleń od celu NBP. Zdaniem 

niektórych członków Rady obecny poziom stóp 

procentowych NBP może także sprzyjać wzrostowi 

stopy oszczędności gospodarstw domowych. W 

opinii Rady dodatkowym argumentem za 

stabilizacją stóp procentowych jest utrzymująca się 

niepewność dotycząca krajowych i zewnętrznych 

uwarunkowań polityki pieniężnej. 

Członkowie Rady wskazywali, że – w świetle 

dostępnych informacji – najbardziej 

prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych 

w kolejnych kwartałach. Niektórzy członkowie 

Rady oceniali, że gdyby utrwalało się spowolnienie 

wzrostu gospodarczego i rosło ryzyko 

utrzymywania się inflacji poniżej celu przez dłuższy 
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czas, wówczas uzasadnione byłoby rozważenie 

obniżenia stóp procentowych. Większość członków 

Rady zaznaczała jednak, że decyzje Rady powinny 

uwzględniać również wpływ poziomu stóp 

procentowych na stabilność krajowego systemu 

finansowego.  

Niektórzy członkowie Rady oceniali natomiast, że 

biorąc pod uwagę naturę czynników obniżających 

dynamikę aktywności gospodarczej, wpływ 

ewentualnego obniżenia stóp procentowych na 

krajową koniunkturę byłby ograniczony. Część 

członków Rady wskazywała przy tym, że w 

przypadku pojawienia się presji inflacyjnej 

stwarzającej ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego 

w średnim okresie zasadne może być podwyższenie 

stóp procentowych. 

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP 

na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 

1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 

0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady 

Polityki Pieniężnej w dniu 7 grudnia 2016 r.  

Członkowie Rady dyskutowali na temat polityki 

pieniężnej na tle sytuacji makroekonomicznej w 

Polsce i za granicą. 

Rada omawiała sytuację gospodarczą za granicą pod 

kątem jej wpływu na koniunkturę w Polsce. 

Oceniano, że wzrost gospodarczy na świecie 

pozostaje umiarkowany, przy utrzymującej się 

niepewności co do jego perspektyw. Podkreślano, że 

w strefie euro wzrost PKB jest stabilny, jednak 

sytuacja w poszczególnych krajach jest 

zróżnicowana. Wskazywano, że w Niemczech 

wzrost gospodarczy obniżył się w III kw., do czego 

przyczynił się spadek inwestycji w maszyny i 

urządzenia oraz osłabienie dynamiki eksportu. 

Oceniano, że niska dynamika niemieckiego eksportu 

jest związana ze słabszym niż w poprzednich latach 

wzrostem u głównych partnerów handlowych tej 

gospodarki, tj. innych krajach europejskich i 

Chinach. Zwracano uwagę, że dostępne prognozy 

wskazują na poprawę koniunktury w Niemczech w 

IV kw. i stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro 

w kolejnych kwartałach. Wskazywano na poprawę 

nastrojów w przemyśle w ostatnich miesiącach. 

Niektórzy członkowie Rady zauważali jednak, że 

obserwowane ostatnio polepszenie nastrojów może 

nie przełożyć się na faktyczne zwiększenie 

aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. W ocenie 

niektórych członków Rady czynnikiem, który może 

wpływać niekorzystnie na dynamikę inwestycji w 

strefie euro, jest utrzymująca się niepewność 

polityczna w kilku krajach Europy Zachodniej. 

Omawiając sytuację w pozostałych gospodarkach, 

zwracano uwagę na dobrą koniunkturę w Stanach 

Zjednoczonych. Podkreślano, że w III kw. wzrost 

gospodarczy w Stanach Zjednoczonych przyśpieszył 

silniej, niż wstępnie szacowano, a sytuacja na 

tamtejszym rynku pracy pozostaje dobra.  

W trakcie dyskusji na temat procesów inflacyjnych 

za granicą podkreślano, że dynamika cen w 

otoczeniu polskiej gospodarki jest nadal bardzo 

niska, choć stopniowo rośnie. Zwracano uwagę na 

wzrost cen ropy naftowej od poprzedniego 

posiedzenia Rady, spowodowany decyzją o 

ograniczeniu wydobycia przez członków OPEC oraz 

niektórych innych istotnych eksporterów tego 

surowca. Część członków Rady oceniała, że w 

kolejnych kwartałach ceny ropy naftowej nie 

powinny rosnąć, czemu będzie sprzyjać wciąż 

wysoka podaż tego surowca, podwyższana przez 

ponowny wzrost wydobycia w Stanach 

Zjednoczonych oraz dążenie do zwiększenia 

udziału w rynku tego surowca przez Iran. 

Odnosząc się do polityki pieniężnej na świecie, 

wskazywano, że Europejski Bank Centralny 

utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim 

zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także 

kontynuuje program zakupu aktywów finansowych. 

Oceniano, że Rezerwa Federalna Stanów 

Zjednoczonych prawdopodobnie podniesie stopy 
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procentowe w najbliższym czasie. Podkreślano, że 

perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej  

w Stanach Zjednoczonych, przy pojawieniu się 

oczekiwań na stymulację fiskalną  

w przyszłości, przyczyniła się do umocnienia dolara 

i wzrostu rentowności tamtejszych obligacji, a przez 

to także rentowności obligacji wielu innych krajów. 

Wskazywano, że towarzyszyła temu deprecjacja 

walut wielu gospodarek wschodzących, w tym 

złotego, której skala była zwiększana przez wzrost 

niepewności politycznej w Europie związany  

z referendum we Włoszech. 

Dyskutując na temat sytuacji w sferze realnej 

polskiej gospodarki, zwracano uwagę na obniżenie 

dynamiki PKB w III kw. Wskazywano, że 

spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce jest 

związane – podobnie jak w innych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej – głównie ze spadkiem 

inwestycji spowodowanym przejściowym 

zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po 

zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej 

UE. Jak zaznaczała większość członków Rady, 

dynamika inwestycji jest również obniżana przez 

utrzymującą się niepewność wśród przedsiębiorstw. 

Zwrócono uwagę, że do niższego wzrostu PKB w III 

kw. przyczyniła się również słabsza niż w 

poprzednim kwartale dynamika eksportu, związana 

prawdopodobnie z obniżeniem wzrostu 

gospodarczego u głównych partnerów handlowych 

Polski, a także – jak podkreślali niektórzy 

członkowie Rady – niską dynamiką handlu 

światowego. Oceniano, że roczna dynamika PKB 

prawdopodobnie będzie się kształtować na 

obniżonym poziomie również w IV kw., do czego – 

obok nadal osłabionej aktywności inwestycyjnej 

sygnalizowanej przez bieżące dane – przyczyni się 

również statystyczny efekt bazy, związany z 

obserwowanym rok wcześniej wysokim wzrostem 

gospodarczym. 

Podkreślano, że krajowy wzrost gospodarczy jest 

nadal wspierany przez coraz szybciej rosnący popyt 

konsumpcyjny, którego dynamika w III kw. była 

najwyższa od ośmiu lat. Część członków Rady 

zwracała także uwagę na stabilny wzrost inwestycji 

mieszkaniowych związany z utrzymującym się 

wzrostem popytu na mieszkania. Oceniano, że do 

przyśpieszenia wzrostu wydatków gospodarstw 

domowych przyczynia się przede wszystkim 

systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy. 

Wskazywano na najniższą od dekad stopę 

bezrobocia, wciąż rosnące zatrudnienie oraz wyższą 

niż w poprzednich latach dynamikę płac. Jak 

podkreślali niektórzy członkowie Rady, mimo 

poprawy na rynku pracy stopa bezrobocia jest nadal 

silnie zróżnicowana regionalnie. Zaznaczano, że 

wzrost wydatków gospodarstw domowych jest 

także wspierany przez wypłaty świadczeń 

wychowawczych. Niektórzy członkowie Rady 

zwracali przy tym uwagę, że pewna część 

dochodów gospodarstw domowych pozyskanych ze 

świadczeń wychowawczych może być przeznaczana 

na zakup dóbr importowanych, prowadząc do 

wyższej dynamiki importu i niższego wkładu 

eksportu netto do wzrostu gospodarczego. 

Podkreślali oni jednak, że efekt ten może być 

łagodzony przez równoczesny wzrost popytu na 

usługi, które są mniej importochłonne. 

Większość członków Rady oceniała, że 

obserwowane obecnie spowolnienie dynamiki PKB 

jest przejściowe, a w 2017 r. wzrost gospodarczy 

powinien przyśpieszyć. W opinii członków Rady 

będzie temu sprzyjać dalszy wzrost dynamiki 

konsumpcji oraz odbudowa inwestycji w 

warunkach stopniowego zwiększania stopnia 

absorpcji funduszy unijnych. Zwracano także uwagę 

na sygnalizowany w badaniach ankietowych wzrost 

skłonności firm do inwestowania. Jak wskazywali 

niektórzy członkowie Rady, do przyśpieszenia 

wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach 

powinna przyczynić się również wyższa dynamika 

eksportu, której będą sprzyjać wyższy wzrost w 

otoczeniu polskiej gospodarki i słabszy kurs złotego. 

Niektórzy członkowie Rady wyrażali jednocześnie 

opinię, że coraz większą barierą rozwoju 
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przedsiębiorstw w nadchodzących kwartałach może 

być brak pracowników o określonych kwalifikacjach 

w pewnych regionach kraju. Zdaniem niektórych 

członków Rady nie można wykluczyć, że obniżony 

wzrost gospodarczy utrzyma się do połowy 2017 r. 

Według tych członków Rady negatywnie na 

dynamikę PKB może wpływać trwający kilka 

kwartałów cykl inwestycyjny projektów 

infrastrukturalnych oraz obniżający się już od II kw. 

2017 r. wpływ świadczeń rodzinnych na roczną 

dynamikę konsumpcji. Członkowie ci wskazywali 

również na ryzyko utrzymywania się niskiej 

dynamiki eksportu związanej z niekorzystnymi 

uwarunkowaniami światowego handlu,  

w tym możliwym nasileniem się protekcjonizmu. 

Odnosząc się do perspektyw wzrostu 

gospodarczego w dłuższym okresie, niektórzy 

członkowie Rady wskazywali na rządowe projekty 

infrastrukturalne, których efektem będzie 

zwiększenie potencjału wytwórczego gospodarki. 

Członkowie ci zwrócili także uwagę na obniżenie w 

ostatnim okresie skłonności polskich obywateli do 

emigracji. Inni członkowie Rady zwracali uwagę na 

konieczność podjęcia działań na rzecz zwiększenia 

aktywności zawodowej w Polsce i wspierania 

napływu pracowników z zagranicy, co powinno 

łagodzić niekorzystne tendencje związane ze 

starzeniem się społeczeństwa. 

Analizując kształtowanie się cen w Polsce, 

podkreślano, że roczna dynamika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych stopniowo rośnie, a w 

listopadzie skończyła się deflacja. Wskazywano, że 

zwiększa się również dynamika cen produkcji 

sprzedanej przemysłu. Oceniano, że do wzrostu 

dynamiki cen przyczynia się głównie osłabienie 

efektów wcześniejszego spadku cen surowców na 

rynkach światowych. Zwracano uwagę, że  

w kierunku wzrostu dynamiki cen oddziałuje także 

wyższa niż w poprzednich kwartałach dynamika 

płac w kraju. Zaznaczano jednak, że czynnikami 

ograniczającymi wzrost cen w Polsce są: nadal niska 

inflacja za granicą, ujemna luka popytowa w 

krajowej gospodarce oraz niskie oczekiwania 

inflacyjne. 

Członkowie Rady oceniali, że w kolejnych 

kwartałach dynamika cen będzie nadal stopniowo 

rosnąć, czemu – oprócz wygaśnięcia efektów 

wcześniejszych spadków cen surowców – będzie 

sprzyjało oczekiwane stopniowe przyśpieszenie 

wzrostu gospodarczego. Część członków Rady 

zwracała dodatkowo uwagę na sygnalizowane 

przez firmy nasilenie się presji płacowej, które – 

wraz z podwyższeniem płacy minimalnej w 

przyszłym roku – może przyczynić się do 

zwiększenia dynamiki płac nominalnych. 

Członkowie Rady byli zdania, że – mimo 

przyśpieszenia – dynamika cen w przyszłym roku 

będzie prawdopodobnie nadal niska. Wskazywano 

na prawdopodobną stabilizację cen surowców w 

kolejnych kwartałach oraz ograniczoną – ze 

względu na istotną importochłonność rosnącego 

popytu konsumpcyjnego – krajową presję inflacyjną. 

Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych 

NBP, członkowie Rady uznali, że powinny one 

pozostać niezmienione. Członkowie Rady 

podtrzymali ocenę, że stabilizacja nominalnych stóp 

procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej 

gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu 

oraz pozwala zachować równowagę 

makroekonomiczną. Większość członków Rady 

oceniała, że za utrzymaniem stóp procentowych bez 

zmian przemawia w szczególności stopniowy 

wzrost dynamiki cen. W efekcie, mimo 

utrzymywania niezmienionych nominalnych stóp 

procentowych, ich poziom w ujęciu realnym 

wyraźnie się obniży. W opinii Rady dodatkowym 

argumentem za stabilizacją stóp procentowych NBP 

jest utrzymująca się niepewność dotycząca 

krajowych i zewnętrznych uwarunkowań polityki 

pieniężnej.  

Członkowie Rady wskazywali, że – w świetle 

dostępnych informacji – najbardziej 

prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych 
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NBP w kolejnych kwartałach. Zaznaczali oni przy 

tym, że w przypadku pojawienia się presji 

inflacyjnej stwarzającej ryzyko przekroczenia celu 

inflacyjnego w średnim okresie zasadne może być 

podwyższenie stóp procentowych. Niektórzy 

członkowie Rady nie wykluczali możliwości 

obniżenia stóp procentowych NBP w przypadku 

pogłębienia i utrwalenia się spowolnienia wzrostu 

gospodarczego. Inni członkowie Rady oceniali 

natomiast, że wysokość stóp procentowych NBP nie 

jest obecnie czynnikiem hamującym wzrost 

gospodarczy w Polsce. Z tego względu – zdaniem 

tych członków Rady – obniżenie stóp procentowych 

NBP nie miałoby znacznego wpływu na aktywność 

gospodarczą, natomiast mogłoby prowadzić do 

pojawienia się nierównowag na rynku finansowym i 

rynku nieruchomości oraz obniżenia się stopy 

oszczędności gospodarstw domowych. 

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP 

na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 

1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 

0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady 

Polityki Pieniężnej w dniu 11 stycznia 2017 r.  

Członkowie Rady dyskutowali na temat polityki 

pieniężnej na tle sytuacji makroekonomicznej w 

Polsce i za granicą. 

Rada omawiała sytuację gospodarczą za granicą pod 

kątem jej wpływu na koniunkturę w Polsce. 

Wskazywano, że wzrost gospodarczy na świecie 

pozostaje umiarkowany. Podkreślano, że w strefie 

euro dynamika aktywności gospodarczej jest 

stabilna, ale zróżnicowana w poszczególnych jej 

krajach. Oceniano, że w Niemczech wzrost 

gospodarczy w IV kw. ub.r. prawdopodobnie 

przyśpieszył, czemu jednak towarzyszyło 

spowolnienie w większości pozostałych gospodarek 

strefy euro, w tym we Włoszech. Podkreślano, że 

wzrost gospodarczy w Niemczech jest wspierany 

przez stabilny wzrost konsumpcji oraz zwiększanie 

się dynamiki eksportu, czemu sprzyja poprawa 

koniunktury w światowym przemyśle i lepsza 

sytuacja gospodarcza części partnerów handlowych 

tego kraju. Wskazywano na sygnały wzrostu 

dynamiki aktywności gospodarczej w Chinach  

i utrzymujące się ożywienie w Stanach 

Zjednoczonych. Zwracano uwagę na bardzo dobre 

nastroje amerykańskich konsumentów oraz dalszą 

poprawę sytuacji na tamtejszym rynku pracy 

wyrażającą się zarówno w zwiększaniu się 

zatrudnienia, jak i we wzroście płac. Niektórzy 

członkowie Rady zwracali dodatkowo uwagę na 

obniżenie się stopy bezrobocia w Stanach 

Zjednoczonych poniżej szacowanego tam poziomu 

równowagi. 

W trakcie dyskusji na temat procesów inflacyjnych 

za granicą podkreślano, że w ostatnich miesiącach 

inflacja w wielu gospodarkach wzrosła. Zaznaczano 

jednocześnie, że w strefie euro – pomimo pewnego 

wzrostu – inflacja jest nadal niska, do czego 

przyczynia się wciąż słaba presja popytowa w tej 

gospodarce. Podkreślano, że wzrost inflacji na 

świecie jest związany głównie ze wzrostem cen 

surowców energetycznych, przede wszystkim ropy 

naftowej, w ostatnich miesiącach. Członkowie Rady 

oceniali, że w kolejnych kwartałach ceny ropy 

naftowej nie powinny rosnąć, czemu będzie sprzyjać 

wciąż wysoka podaż tego surowca, kształtowana 

przez ponowny wzrost jego wydobycia  

w Stanach Zjednoczonych oraz dążenie Iranu do 

zwiększenia udziału w rynku. Zwracano uwagę, że 

wzrostowi cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach 

towarzyszył spadek cen surowców rolnych, głównie 

zbóż, co może dodatkowo ograniczać skalę wzrostu 

inflacji na świecie. 

Odnosząc się do polityki pieniężnej za granicą, 

wskazywano, że Europejski Bank Centralny 

utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim 

zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także 

kontynuuje program zakupu aktywów finansowych. 

Zaznaczono, że termin tego programu został w 

grudniu ub.r. przedłużony, przy jednoczesnym 



Raport o inflacji – marzec 2017 r.  

 

 

  42    

zmniejszeniu miesięcznej skali zakupów. Oceniano, 

że decyzja ta oznacza poluzowanie warunków 

monetarnych w bezpośrednim otoczeniu polskiej 

gospodarki. Zwrócono również uwagę na 

podwyższenie stóp procentowych przez Fed  

w grudniu i ich prawdopodobny dalszy wzrost w 

bieżącym roku. Podkreślano przy tym, że – według 

oczekiwań Fed – stopy procentowe w dłuższym 

okresie prawdopodobnie nie wzrosną do poziomu 

sprzed globalnego kryzysu finansowego. 

Członkowie Rady zwracali także uwagę, że w 

ostatnim okresie nastąpiła poprawa nastrojów na 

rynkach finansowych. 

Dyskutując na temat sytuacji w sferze realnej 

polskiej gospodarki, oceniano, że w IV kw. ub.r. 

wzrost PKB kształtował się prawdopodobnie nadal 

na obniżonym poziomie. Dostępne prognozy 

wskazują, że ograniczająco na dynamikę PKB 

oddziaływał utrzymujący się spadek inwestycji 

związany w dużej mierze z przejściowym 

zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po 

zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej 

UE. Jak zaznaczała część członków Rady, dynamika 

inwestycji była również obniżana przez niepewność 

utrzymującą się wśród przedsiębiorstw. 

Wskazywano, że w kierunku wyższego wzrostu 

gospodarczego oddziaływał natomiast rosnący 

popyt konsumpcyjny wspierany przez poprawę na 

rynku pracy, bardzo dobre nastroje konsumentów i 

wypłaty świadczeń wychowawczych.  

W trakcie dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy 

zwracano uwagę na dalszy wzrost zatrudnienia w 

przedsiębiorstwach i utrzymywanie się stopy 

bezrobocia na niskim poziomie. Zaznaczano przy 

tym, że wyniki Badania Ekonomicznej Aktywności 

Ludności w III kw. ub.r. wskazują na osłabienie 

wzrostu liczby pracujących w gospodarce. 

Oceniano, że spowolnienie wzrostu liczby 

pracujących może być częściowo związane z 

obniżeniem dynamiki PKB oraz ograniczeniami w 

podaży pracy. Wskazywano, że dynamika płac jest 

dotychczas umiarkowana, choć w nadchodzących 

kwartałach prawdopodobne jest jej przyśpieszenie. 

W związku z tym zwracano uwagę na 

sygnalizowany przez przedsiębiorstwa wzrost 

żądań płacowych w IV kw. ub.r. Podkreślano też, że 

w 2017 r. dynamika płac będzie dodatkowo 

wspierana przez podwyższenie płacy minimalnej. 

Członkowie Rady oceniali, że obserwowane w II 

połowie 2016 r. spowolnienie dynamiki PKB jest 

przejściowe, a w 2017 r. wzrost gospodarczy 

powinien przyśpieszyć. W opinii członków Rady 

przyśpieszeniu wzrostu PKB w kolejnych 

kwartałach będzie sprzyjać stopniowe zwiększanie 

się dynamiki inwestycji przy jednocześnie stabilnym 

wzroście konsumpcji. Podkreślano, że miesięczne 

dane sygnalizują pewną poprawę aktywności 

gospodarczej w ostatnim okresie. Wskazywano na 

wyższą od oczekiwań dynamikę produkcji 

przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej 

oraz sprzedaży detalicznej w listopadzie ub.r., a 

także na wyraźną poprawę nastrojów w przemyśle  

w grudniu. Niektórzy członkowie Rady zwracali 

dodatkowo uwagę na istotny wzrost dynamiki 

produkcji materiałów wykorzystywanych w 

budownictwie, który nastąpił w ostatnich 

miesiącach 2016 r. Ich zdaniem może być to sygnał 

ożywienia inwestycji budowlanych. W ocenie 

niektórych członków Rady wzrostowi inwestycji 

budowlanych będzie sprzyjać również rozpoczęty 

niedawno program „Mieszkanie Plus”. Większość 

członków Rady była zdania, że – wobec dobrej 

sytuacji na rynku pracy i wypłat świadczeń 

wychowawczych – perspektywy popytu 

konsumpcyjnego pozostają korzystne. Zwracano 

jednak uwagę, że wyższe ceny energii, w tym paliw, 

ograniczą możliwość zwiększenia wydatków 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na inne 

cele, przez co będą oddziaływały negatywnie na 

dynamikę popytu w gospodarce. Niektórzy 

członkowie Rady zwracali uwagę na obniżenie 

prognoz wzrostu gospodarczego przez niektóre 

instytucje w ostatnim okresie.  
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Analizując kształtowanie się cen w Polsce, 

podkreślano, że w grudniu ub.r. roczna dynamika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych istotnie 

wzrosła, choć nadal jest umiarkowana. Zwracano 

także uwagę na dalszy wzrost dynamiki cen 

produkcji sprzedanej przemysłu. Zaznaczano 

jednak, że do wzrostu dynamiki cen przyczyniają się 

głównie wyższe niż rok wcześniej ceny surowców 

energetycznych na rynkach światowych oraz 

mocniejszy kurs dolara. Argumentowano, że 

dynamika cen jest nadal ograniczana przez niską 

presję inflacyjną za granicą oraz ujemną lukę 

popytową w krajowej gospodarce. Część członków 

Rady wskazywała przy tym na wciąż zbliżoną do 

zera inflację bazową. 

Członkowie Rady oceniali, że w najbliższych 

miesiącach dynamika cen będzie nadal rosnąć, 

czemu będą sprzyjać wyższe niż rok wcześniej ceny 

surowców energetycznych oraz oczekiwane 

przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Zwracano 

także uwagę na podwyższenie prognoz dynamiki 

cen w Polsce w ostatnim okresie. Część członków 

Rady oceniała, że inflacja może rosnąć szybciej od 

formułowanych obecnie oczekiwań. Wskazywali oni 

przy tym na prawdopodobny wzrost dynamiki płac 

w kolejnych kwartałach oraz na możliwe – w ich 

ocenie – zwiększenie presji popytowej. Inni 

członkowie Rady podkreślali jednak, że dynamika 

cen w kolejnych miesiącach będzie nadal 

umiarkowana, a bieżące prognozy nie wskazują na 

ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego w kolejnych 

kwartałach. Członkowie ci podkreślali też, że – 

pomimo sygnalizowanego przez przedsiębiorstwa 

nasilenia żądań płacowych – dynamika płac 

pozostaje umiarkowana, jedynie nieznacznie 

przewyższając dynamikę wydajności pracy. 

Ponadto z uwagi na brak oczekiwań na dalszy 

wzrost cen surowców, czynnik ten podwyższy 

wskaźnik inflacji jedynie przejściowo. Podkreślano 

również, że wzrost gospodarczy w kolejnych 

kwartałach prawdopodobnie nie przekroczy istotnie 

tempa wzrostu produktu potencjalnego, przez co 

presja popytowa będzie nadal ograniczona.  

Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych 

NBP, członkowie Rady uznali, że powinny one 

pozostać niezmienione. Członkowie Rady 

podkreślali, że choć bieżąca dynamika cen wyraźnie 

wzrosła w ostatnich miesiącach, a prognozy inflacji 

zostały podwyższone, to przyczyniły się do tego 

głównie czynniki zewnętrzne, których wpływ  

w średnim okresie powinien wygasać. Jednocześnie 

wskazywano, że – wraz ze wzrostem inflacji – 

poziom stóp procentowych w ujęciu realnym obniży 

się, co powinno wspierać oczekiwane 

przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Rada 

podtrzymała ocenę, że stabilizacja nominalnych stóp 

procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej 

gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu 

oraz pozwala zachować równowagę 

makroekonomiczną.  

Członkowie Rady wskazywali, że – w świetle 

dostępnych informacji – najbardziej 

prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych 

NBP w kolejnych kwartałach. Niektórzy członkowie 

Rady oceniali jednak, że biorąc pod uwagę 

oczekiwany wzrost inflacji i związane z tym 

obniżenie stóp procentowych w ujęciu realnym, w 

przyszłości uzasadnione może być rozważenie 

podwyższenia stóp procentowych. Zdaniem tych 

członków Rady decyzje o poziomie stóp powinny 

brać pod uwagę ich wpływ na kształtowanie się 

oszczędności w polskiej gospodarce. Inni 

członkowie Rady zwracali dodatkowo uwagę, że 

decyzje Rady powinny również uwzględniać ich 

oddziaływanie na koszt kredytu. Część członków 

Rady wskazywała natomiast, że wobec braku 

ryzyka przekroczenia celu inflacyjnego w kolejnych 

kwartałach obecnie trudno ocenić, kiedy może być 

uzasadnione rozważanie podwyższenia stóp. 

Ponadto niektórzy członkowie Rady wskazywali, że 

podwyższenie stóp mogłoby negatywnie wpływać 

na dynamikę inwestycji przedsiębiorstw.  
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Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP 

na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 

1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 

0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady 

Polityki Pieniężnej w dniu 8 lutego 2017 r.  

Członkowie Rady dyskutowali na temat polityki 

pieniężnej na tle sytuacji makroekonomicznej w 

Polsce i za granicą. 

Rada omawiała sytuację gospodarczą na świecie 

pod kątem jej wpływu na koniunkturę w Polsce. 

Wskazywano, że wzrost aktywności gospodarczej 

za granicą pozostaje umiarkowany. Podkreślano, że 

w strefie euro utrzymuje się stopniowe ożywienie, 

wspierane głównie przez rosnący popyt 

konsumpcyjny oraz prawdopodobne przyśpieszenie 

inwestycji. Zwracano uwagę na poprawę nastrojów 

w europejskim przemyśle i wzrost zamówień 

eksportowych w Niemczech, który sprzyjał wyższej 

aktywności w polskim sektorze przetwórczym. 

Wskazywano, że w Stanach Zjednoczonych – 

pomimo obniżenia dynamiki PKB w IV kw. ub.r. – 

utrzymuje się korzystna koniunktura, nadal 

wspierana przez dobre nastroje amerykańskich 

konsumentów oraz poprawę sytuacji na rynku 

pracy wyrażającą się zarówno w zwiększaniu 

zatrudnienia, jak i wzroście płac. Zaznaczano, że w 

IV kw. ub.r. w Stanach Zjednoczonych wzrosły 

również inwestycje, wspierane przez ożywienie 

aktywności w sektorze wydobywczym w 

warunkach wyższych cen ropy naftowej. Zwrócono 

uwagę, że wyższe ceny ropy sprzyjają również 

poprawie koniunktury w krajach eksportujących ten 

surowiec, w tym w Rosji. Podkreślano, że  

w Chinach w IV kw. ub.r. – po kilku latach 

spowolnienia – wzrost PKB nieznacznie 

przyśpieszył. Zaznaczano przy tym, że wzrost 

gospodarczy w tym kraju w całym 2016 r. był 

najniższy od ponad dwudziestu lat. 

Zwracano uwagę, że prognozy koniunktury w 

gospodarce światowej poprawiły się w ostatnim 

okresie i wskazują na przyśpieszenie dynamiki 

globalnego PKB w bieżącym roku. Niektórzy 

członkowie Rady podkreślali, że wzrost 

gospodarczy na świecie pozostanie 

prawdopodobnie niski w kolejnych latach. 

Członkowie ci wskazywali na wciąż słaby wzrost 

inwestycji w krajach rozwiniętych oraz niską 

dynamikę płac ograniczającą perspektywy 

przyśpieszenia konsumpcji. Omawiano ryzyka dla 

wzrostu gospodarczego na świecie związane z 

prognozowanym dalszym spowolnieniem w 

Chinach oraz możliwością nasilenia się 

protekcjonizmu w handlu międzynarodowym. 

Podkreślano również, że czynnikiem ryzyka dla 

części gospodarek wschodzących jest wzrost 

kosztów obsługi długu denominowanego w dolarze 

amerykańskim związany z zacieśnieniem polityki 

pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. 

Dyskutując na temat procesów cenowych za granicą, 

wskazywano, że w ostatnich miesiącach w wielu 

gospodarkach wyraźnie wzrosła inflacja. 

Podkreślano, że jest to głównie związane z 

wyższymi niż rok wcześniej cenami surowców, 

przede wszystkim ropy naftowej, a także węgla i 

surowców rolnych. Zaznaczano jednocześnie, że w 

strefie euro utrzymuje się słaba presja popytowa, 

przez co inflacja bazowa kształtuje się nadal na 

niskim poziomie, choć jest zróżnicowana pomiędzy 

krajami strefy euro. Członkowie Rady oceniali, że 

inflacja w otoczeniu polskiej gospodarki powinna 

się ustabilizować w kolejnych kwartałach, czemu 

będzie sprzyjać stabilizacja cen ropy naftowej.  

Odnosząc się do polityki pieniężnej za granicą, 

wskazywano, że Europejski Bank Centralny 

utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim 

zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także 

kontynuuje program zakupu aktywów finansowych. 

Wskazywano również, że Rezerwa Federalna 

Stanów Zjednoczonych sygnalizuje kontynuację 

podwyższania stóp procentowych w bieżącym roku. 
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Zwracano jednocześnie uwagę, że od ostatniego 

posiedzenia Rady w dalszym ciągu poprawiały się 

nastroje na rynkach finansowych. 

Dyskutując na temat sytuacji w sferze realnej 

polskiej gospodarki, zwracano uwagę na wstępne 

dane o PKB w 2016 r., które wskazują, że roczne 

tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. było 

prawdopodobnie zbliżone do obserwowanego w 

poprzednim kwartale. Zaznaczano, że głównym 

czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt 

konsumpcyjny, wspierany przez wzrost 

zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje 

konsumentów oraz wypłaty świadczeń 

wychowawczych i społecznych. Podkreślano, że 

wzrostowi dynamiki konsumpcji towarzyszyło 

prawdopodobne ograniczenie spadku inwestycji, do 

którego przyczyniło się zwiększenie wykorzystania 

środków z nowej perspektywy finansowej UE. 

Zdaniem niektórych członków Rady w kierunku 

niskiej dynamiki inwestycji mogła jednak nadal 

oddziaływać niepewność wśród przedsiębiorstw. 

Członkowie Rady oceniali, że w kolejnych 

kwartałach wzrost gospodarczy powinien 

przyśpieszyć. Część członków Rady zwracała 

uwagę na podwyższenie prognoz wzrostu PKB w 

ostatnim okresie. Przyśpieszeniu wzrostu PKB w 

kolejnych kwartałach będzie sprzyjać rosnąca 

dynamika inwestycji, wspierana przez dalsze 

zwiększanie wykorzystania środków z nowej 

perspektywy finansowej UE. Jak argumentowała 

część członków Rady, na wzrost nakładów brutto na 

środki trwałe w kolejnych kwartałach wskazuje 

dynamicznie rosnąca liczba podpisywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego umów na 

realizację projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych. Niektórzy członkowie Rady 

zaznaczali, że w warunkach dobrej sytuacji 

finansowej samorządów ich zdolność do 

współfinansowania tych projektów jest względnie 

wysoka. Jednak – w ocenie niektórych członków 

Rady – nie można wykluczyć, że dynamika 

inwestycji pozostanie na niskim poziomie w 

perspektywie kolejnych kwartałów.  

Analizując kształtowanie się cen w Polsce, 

wskazywano na wzrost rocznej dynamiki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich 

miesiącach. Zaznaczano, że do wzrostu cen 

przyczyniają się głównie – podobnie jak w wielu 

innych krajach – wyższe niż rok wcześniej ceny 

surowców na rynkach światowych. Zwracano 

uwagę na wzrost dynamiki cen energii związany z 

wyższymi cenami surowców energetycznych, a 

także na wzrost cen żywności, zwłaszcza 

nieprzetworzonej. Argumentowano, że wewnętrzna 

presja inflacyjna jest jednak nadal ograniczana przez 

umiarkowaną dynamikę jednostkowych kosztów 

pracy oraz ujemną lukę popytową w krajowej 

gospodarce. W tym kontekście zwracano uwagę na 

wciąż niski poziom inflacji bazowej. 

Członkowie Rady podkreślali, że krótkookresowe 

prognozy wskazują, iż w pierwszych miesiącach 

roku inflacja wyraźnie wzrośnie. Zaznaczano 

jednak, że do wzrostu inflacji będą się nadal 

przyczyniały głównie efekty wzrostu cen surowców 

na rynkach światowych, które z czasem będą 

wygasać. W rezultacie ten wpływ wzrostu 

światowych cen paliw na roczną stopę inflacji w 

Polsce w kolejnych kwartałach ustabilizuje się, a 

nawet może się zmniejszyć. Analizując czynniki 

wpływające na inflację w średnim okresie, zwracano 

uwagę, że wzrost gospodarczy – pomimo pewnego 

przyśpieszenia w bieżącym roku – nie przekroczy 

wyraźnie dynamiki potencjalnego PKB, nie 

powodując tym samym nadmiernej presji 

popytowej. Ponadto podkreślano, że dynamika płac 

– pomimo sygnalizowanego przez przedsiębiorstwa 

nasilenia żądań płacowych – pozostaje 

umiarkowana i nie jest znacząco wyższa od 

dynamiki wydajności pracy. Niektórzy członkowie 

Rady oceniali jednak, że – wobec systematycznie 

obniżającego się bezrobocia oraz stopniowego 

wzrostu oczekiwań inflacyjnych – wzrost płac może 

w kolejnych kwartałach istotnie przyśpieszyć. 
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Dodatkowo presja popytowa może – ich zdaniem  

– narastać szybciej niż dotychczas. 

Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada 

oceniała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu 

inflacyjnego w średnim okresie jest niewielkie. Za 

taką oceną przemawia zewnętrzny i 

najprawdopodobniej przejściowy charakter 

czynników powodujących wyraźny wzrost 

dynamiki cen na początku 2017 r., przy jednocześnie 

nadal niskiej wewnętrznej presji popytowej. 

Jednocześnie obniżenie stóp procentowych w ujęciu 

realnym związane z wyższą inflacją będzie wspierać 

oczekiwane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. 

W efekcie Rada podtrzymała ocenę, że stabilizacja 

nominalnych stóp procentowych sprzyja 

utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce 

zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować 

równowagę makroekonomiczną.  

Członkowie Rady wskazywali, że – w świetle 

dostępnych informacji – także w najbliższych 

kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp 

procentowych NBP. Niektórzy członkowie Rady 

oceniali jednak, że jeśli inflacja okazałaby się 

wyższa, niż wskazują obecne prognozy, wówczas w 

kolejnych kwartałach uzasadnione mogłoby być 

rozważenie podwyższenia stóp procentowych. 

Zdaniem tych członków Rady decyzje  

o poziomie stóp procentowych powinny 

uwzględniać wpływ realnych stóp procentowych na 

kształtowanie się oszczędności w polskiej 

gospodarce. Większość członków Rady wskazywała 

natomiast, że wobec niewielkiego ryzyka trwałego 

przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie 

obecnie trudno ocenić, kiedy może być uzasadnione 

rozważenie podwyższenia stóp. Zaznaczano też, że 

podwyższenie stóp mogłoby negatywnie wpływać 

na dynamikę inwestycji przedsiębiorstw. 

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP 

na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 

1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 

0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki 

Pieniężnej w dniach 7-8 marca 2017 r. 

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie jest 

nadal umiarkowany, przy czym w wielu 

gospodarkach utrwalają się sygnały poprawy 

koniunktury. W strefie euro wzrost gospodarczy jest 

stabilny, czemu towarzyszą bardzo dobre nastroje w 

przemyśle. W Stanach Zjednoczonych koniunktura 

jest nadal wspierana przez poprawę sytuacji na 

rynku pracy wyrażającą się zarówno w zwiększaniu 

zatrudnienia, jak i wzroście płac. W Chinach w IV 

kw. ub.r. wzrost PKB nieznacznie przyśpieszył, a 

Rosja prawdopodobnie wyszła z recesji. 

W ostatnich miesiącach inflacja w wielu krajach 

istotnie wzrosła. Przyczynił się do tego głównie 

wzrost cen surowców na rynkach światowych, który 

jednak wyhamował w ostatnim okresie. 

Jednocześnie niska presja popytowa w wielu 

gospodarkach, w tym w strefie euro, ogranicza 

wzrost inflacji i sprawia, że inflacja bazowa 

kształtuje się na niskim poziomie. 

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy 

procentowe na poziomie bliskim zera,  

w tym stopę depozytową poniżej zera. EBC 

kontynuuje także program skupu aktywów 

finansowych. Rezerwa Federalna Stanów 

Zjednoczonych sygnalizuje natomiast kontynuację 

podwyższania stóp procentowych w bieżącym roku. 

W Polsce w IV kw. ub.r. tempo wzrostu 

gospodarczego było nieco wyższe niż  

w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem 

wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny 

wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo 

dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty 

świadczeń wychowawczych. Jednocześnie 

zmniejszył się spadek inwestycji, do czego 

przyczyniło się większe wykorzystanie środków 

unijnych. Bieżące dane, w tym dane o produkcji i 

sprzedaży detalicznej oraz rynku pracy, sygnalizują 

kontynuację poprawy koniunktury. 
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Roczna dynamika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w Polsce wyraźnie wzrosła w 

ostatnich miesiącach. Przyczyniły się do tego 

głównie wyższe ceny surowców na światowych 

rynkach, a więc czynniki pozostające poza 

bezpośrednim wpływem krajowej polityki 

pieniężnej. Inflacja bazowa jest nadal zbliżona do 

zera, co wskazuje na utrzymującą się niską presję 

popytową. Mimo rosnącego zatrudnienia i płac, 

wciąż umiarkowana jest także dynamika 

jednostkowych kosztów pracy. 

W ocenie Rady, po istotnym wzroście w pierwszych 

miesiącach roku, inflacja ustabilizuje się na 

umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen 

w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie 

efektów wyższych cen surowców na rynkach 

światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu 

się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z 

poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko 

trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim 

okresie jest ograniczone. 

Taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji 

inflacji i PKB, przygotowanej przez Instytut 

Ekonomiczny przy założeniu niezmienionych stóp 

procentowych NBP. Zgodnie z marcową projekcją z 

modelu NECMOD – sporządzoną z 

uwzględnieniem danych dostępnych do 20 lutego 

2017 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-

procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 

1,6 – 2,5% w 2017 r. (wobec 0,5 – 2,0% w projekcji  

z listopada ub.r.), 0,9 – 2,9% w 2018 r. (wobec 0,3 – 

2,6%) i 1,2 – 3,5% w 2019 r. Natomiast roczne tempo 

wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-

procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 

3,4 – 4,0% w 2017 r. (wobec 2,6 – 4,5% w projekcji 

listopadowej), 2,4 – 4,5% w 2018 r. (wobec 2,2 – 

4,4%) oraz 2,3 – 4,4% w 2019 r. 

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych 

danych i prognoz obecny poziom stóp 

procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej 

gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu 

oraz pozwala zachować równowagę 

makroekonomiczną. 

Rada przyjęła Raport o inflacji – marzec 2017 r. 
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Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym (IE) Narodowego Banku 

Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu 

stałych stóp procentowych NBP. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją 

sprawował Andrzej Sławiński, Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego NBP. Prace 

koordynowane były przez Biuro Prognoz i Projekcji IE. Do opracowania projekcji wykorzystano 

model makroekonomiczny NECMOD51. Projekcja powstała jako wynik procesu iteracyjnego, w 

trakcie którego korygowane były ścieżki niektórych zmiennych modelu, jeżeli nie były one 

zgodne z intuicją ekonomiczną ekspertów NBP, bazującą na ich wiedzy o procesach 

gospodarczych. Zarząd NBP zatwierdził przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. 

Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje 

decyzje o poziomie stóp procentowych NBP. 

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2017 r. do IV kw. 2019 r. – 

punktem startowym projekcji jest IV kw. 2016 r.  

Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z 

uwzględnieniem danych dostępnych do 20 lutego 2017 r. 

 

 

  

                                                           
51 Aktualna wersja dokumentacji modelu jest dostępna na stronie internetowej NBP 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/necmod.html.  
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4.1 Synteza 

Dane o rachunkach narodowych za 2016 r. 

wskazują, że spowolnienie aktywności 

gospodarczej w II połowie ub.r. było silniejsze niż 

zakładano w projekcji listopadowej. Na dynamikę 

PKB w ubiegłym roku negatywnie wpłynął 

głębszy od oczekiwań spadek nakładów brutto na 

środki trwałe, który wynikał z niższej od przyjętej 

w założeniach do projekcji absorpcji transferów 

kapitałowych z UE oraz podwyższonego 

poziomu niepewności w gospodarce globalnej. 

W ocenie IE NBP czynniki te mają charakter 

przejściowy i nie wpływają istotnie na 

prognozowane na kolejne lata tempo wzrostu 

gospodarczego. W 2017 r. oczekiwane jest 

przyspieszenie dynamiki PKB do 3,7%, która 

następnie powróci do poziomu bliskiego tempa 

wzrostu potencjalnego.  

Do przyspieszenia dynamiki PKB w bieżącym 

roku przyczyni się wzrost nakładów brutto na 

środki trwałe, zarówno publicznych jak 

i przedsiębiorstw, wspierany napływem środków 

z budżetu UE z nowej perspektywy finansowej 

2014-2020. W 2017 r. zwiększy się również 

dynamika konsumpcji prywatnej finansowanej 

rosnącymi dochodami gospodarstw domowych. 

Do wzrostu dochodów przyczynia się bowiem 

poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wdrożenie 

programu „Rodzina 500 plus”. Korzystnie na 

popyt krajowy w horyzoncie projekcji będzie 

wpływać niski poziom stóp procentowych 

obniżający koszt zaciągania kredytów. 

Ograniczeniem dla szybszego wzrostu PKB jest 

natomiast prognozowana dla lat 2017-2019 

jedynie umiarkowana skala ożywienia w strefie 

euro.  

W bieżącej rundzie prognostycznej zrewidowano 

natomiast w górę ścieżkę inflacji CPI, na co 

wpłynęły wzrosty cen surowców energetycznych 

 

 

 

 

Wykres 4.1 PKB (r/r, %) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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i rolnych na rynkach światowych. Pomimo tej 

korekty do końca 2019 r. dynamika cen 

konsumenta pozostanie poniżej celu inflacyjnego 

NBP.  

Wzrost krajowej inflacji będzie ograniczać 

utrzymująca się niska inflacja w strefie euro oraz 

oczekiwana aprecjacja realnego efektywnego 

kursu złotego, co wpłynie na umiarkowaną 

dynamikę cen importu. Prognozowana wielkość 

luki popytowej, tylko nieznacznie wyższa od zera 

w horyzoncie projekcji, pozwala oczekiwać w 

najbliższych latach jedynie umiarkowanej presji 

popytowej, a tym samym ograniczonego wpływu 

poprawy koniunktury na wzrost stopy inflacji. 

Oczekuje się również, że wzrost cen surowców na 

rynkach światowych będzie podwyższać inflację 

jedynie przejściowo wpływając najsilniej na 

kształtowanie się krajowych cen energii i 

żywności w 2017 r.  

Niepewność wyników obecnej projekcji dotyczy 

głównie kształtowania się koniunktury w 

gospodarce światowej. Czynnikiem mogącym 

poprawić stan globalnej koniunktury może być 

zmaterializowanie się oczekiwań dotyczących 

zwiększenia się stopnia ekspansywności polityki 

fiskalnej nowej administracji w Stanach 

Zjednoczonych. Z drugiej strony źródłem 

niepewności dla wzrostu w otoczeniu 

zewnętrznym polskiej gospodarki są obawy o 

spowolnienie dynamiki PKB Chin. Wynikają one 

z szybkiego wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw 

w tej gospodarce, jak również potencjalnych 

problemów ze stabilnością systemu finansowego 

oraz obaw przed niekontrolowanym pęknięciem 

bańki cenowej na chińskim rynku nieruchomości.  

Kolejnym źródłem niepewności dla scenariusza 

centralnego projekcji są zmiany cen ropy naftowej 

oraz innych surowców energetycznych  

 

 

 

 

 

Wykres 4.2 Inflacja CPI (r/r, %) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

14q1 15q1 16q1 17q1 18q1 19q1 19q4

90% 60% 30% Proj. centralna Cel inflacyjny



 

 

  

 

 

 

 

Raport o inflacji – marzec 2017 r. 

 52    

na rynkach światowych, które w dużej mierze 

zależą od trudnych do przewidzenia 

uwarunkowań podażowych.  

Analiza wymienionych powyżej uwarunkowań 

wskazuje na zbliżony do symetrycznego rozkład 

ryzyka dla inflacji CPI i dynamiki PKB, co 

znajduje odzwierciedlenie w wykresach 

wachlarzowych (Wykres 4.1, Wykres 4.2). 

4.2 Otoczenie zewnętrzne  

W bieżącej projekcji przyjęto, że utrzyma się 

umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego 

głównych partnerów handlowych Polski – strefy 

euro, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 

(Wykres 4.3). Zakłada się przy tym kontynuację 

pozytywnych trendów na rynku pracy 

wspierających konsumpcję w tych gospodarkach, 

a także nadal akomodacyjną politykę pieniężną w 

strefie euro. Z drugiej strony wzrost gospodarczy 

w gospodarce światowej ogranicza niska 

dynamika wydajności pracy. Nieznany pozostaje 

także kształt porozumienia w sprawie Brexitu, 

wynik wyborów w Holandii, Francji i Niemczech, 

a także polityka gospodarcza nowej administracji 

w Stanach Zjednoczonych. 

W horyzoncie projekcji popyt wewnętrzy będzie 

nadal najważniejszym źródłem wzrostu 

gospodarczego w strefie euro. Konsumpcję 

indywidualną nadal wspiera stabilny wzrost 

zatrudnienia i rosnąca dynamika płac. Niemniej 

w ślad za ostatnimi wzrostami cen energii można 

się spodziewać niewielkiego spadku dynamiki 

spożycia prywatnego. Inwestycjom 

mieszkaniowym w strefie euro także będą 

sprzyjać rosnące dochody gospodarstw 

domowych, jak również niskie oprocentowanie i 

poprawiająca się dostępność kredytów. Słaby 

popyt zewnętrzny (odzwierciedlony w 

obniżonych w styczniu br. prognozach MFW 

 

 

 

Wykres 4.3 PKB za granicą (r/r, %) 

 
Źródło: dane Bloomberg, Eurostat, obliczenia NBP. 
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dotyczących handlu światowego) będzie 

natomiast czynnikiem hamującym wzrost 

inwestycji przedsiębiorstw. Wpłynie on również 

negatywnie na prognozowany wkład eksportu 

netto do wzrostu PKB w strefie euro, który w 

horyzoncie projekcji będzie kształtować się na 

ujemnym poziomie. Uwzględniając powyższe 

uwarunkowania wzrost PKB w strefie euro 

nieznacznie spowolni w najbliższych latach 

względem poziomu 1,7% odnotowanego w 

ubiegłym roku. Spowolnienie to będzie 

ograniczać akomodacyjna polityka pieniężna EBC 

obejmująca m.in. utrzymanie krótkookresowych 

stóp procentowych na ujemnym poziomie do 

połowy 2019 r. (Wykres 4.4). Będzie to 

oddziaływało w kierunku zmniejszania kosztów 

obsługi długu publicznego. Przeszkodą w 

uruchomieniu efektywnego impulsu fiskalnego w 

strefie euro jest jednak wysoki poziom zadłużenia 

niektórych krajów wspólnoty.  

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w strefie 

euro, kluczową składową wzrostu gospodarczego 

pozostanie spożycie prywatne. Na finansowanie 

rosnących wydatków konsumpcyjnych pozwala 

dobra koniunktura na rynku pracy, w 

szczególności przyspieszenie dynamiki 

wynagrodzeń. Nastroje konsumentów 

dodatkowo poprawia rosnąca wartość majątku 

netto gospodarstw domowych, będąca wynikiem 

przyrostu wartości aktywów finansowych i 

niefinansowych, jak również kończenia się 

procesu delewarowania. Wzrost będą wspierać 

także inwestycje prywatne, które do tej pory były 

ograniczane przez aprecjację dolara oraz – w 

sektorze wydobywczym – przez niskie ceny ropy 

naftowej. Pomimo korzystnych perspektyw dla 

popytu wewnętrznego tempo wzrostu PKB w 

USA w dłuższym horyzoncie projekcji może 

spowalniać ze względu na niską dynamikę 

wydajności pracy oraz osiąganie przez 

gospodarkę amerykańską stanu pełnego 

zatrudnienia. Ścieżka wzrostu gospodarczego w 

 

 

 

 

Wykres 4.4 Stopa procentowa za granicą (%) 

 
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

Wykres 4.5 Kurs EUR/USD  

 
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP. 
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Stanach Zjednoczonych będzie w dużym stopniu 

uzależniona od trudnego do określenia 

przyszłego kształtu polityki fiskalnej. Przyjęta w 

projekcji dynamika PKB na poziomie zbliżonym 

do 2% r/r oparta jest na założeniu, że przy 

neutralnej polityce fiskalnej stopy procentowe 

Fed zostaną utrzymane na relatywnie niskim 

poziomie (uwzględniając ograniczoną skalę ich 

podwyżek - Wykres 4.4).  

Prognozy aktywności gospodarczej w Wielkiej 

Brytanii, w obliczu nieznanego kształtu 

porozumienia w sprawie opuszczenia przez ten 

kraj Unii Europejskiej, również są obarczone dużą 

niepewnością. Pomimo korzystnej sytuacji na 

rynku pracy, poprawiającego konkurencyjność 

gospodarki osłabienia funta brytyjskiego oraz 

akomodacyjnej polityki pieniężnej oczekuje się, że 

w okresie negocjowania warunków Brexitu może 

utrzymywać się niepewność dotycząca przyszłej 

sytuacji w gospodarce brytyjskiej. W efekcie może 

to wpływać niekorzystnie na wydatki 

inwestycyjne i konsumpcyjne, co przyczyni się do 

obniżenia dynamiki PKB poniżej poziomu z lat 

2014-2016. 

W ostatnich miesiącach ceny surowców 

energetycznych na rynkach światowych wzrosły, 

kształtując się powyżej założeń z poprzedniej 

projekcji. W horyzoncie bieżącej prognozy 

oczekiwana jest stabilizacja cen ropy naftowej i 

gazu ziemnego oraz spadek cen węgla 

kamiennego. Łączny indeks cen surowców 

energetycznych będzie się zatem w najbliższych 

latach powoli obniżać, ale będzie się kształtować 

powyżej poziomu przyjętego w rundzie 

listopadowej (Wykres 4.6). 

Kraje OPEC oraz część krajów w nim 

niezrzeszonych uzgodniły 30 listopada ub.r. 

zapowiadane już wcześniej obniżenie wydobycia 

ropy naftowej obowiązujące w I poł. br. Decyzja 

ta wpłynęła na przyspieszenie wzrostu cen ropy 

na rynkach światowych. W projekcji nie zakłada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.6 Indeksy cen surowców rolnych (w EUR, 2011=1) i 

energetycznych (w USD, 2011=1) na rynkach światowych  

 
Źródło: dane Bloomberg, obliczenia NBP. 
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się jednak dalszych podwyżek cen tego surowca. 

Przemawia za tym rekordowo wysoki poziom 

zapasów oraz brak pewności co do kontynuacji 

polityki podażowej OPEC po terminie objętym 

porozumieniem. Dodatkowo z uzgodnionego 

ograniczenia produkcji zwolniono niektóre kraje 

OPEC, a w Stanach Zjednoczonych w IV kw. ub.r. 

odnotowano pierwszy od ponad roku wzrost 

wydobycia ropy naftowej. Relatywnie korzystna 

sytuacja podażowa, w połączeniu z rosnącym w 

umiarkowanym tempie popytem, przekładają się 

na prognozowaną w horyzoncie projekcji 

stabilizację cen tego surowca. Podobnie kształtują 

się ceny gazu ziemnego, co wynika ze znacznej 

współzmienności jego ceny z ceną ropy. Z kolei 

po wyraźnym wzroście cen węgla kamiennego w 

IV kw. ub.r., który spowodowany był 

ograniczeniem wydobycia w Chinach, w projekcji 

oczekiwany jest stopniowy spadek cen tego 

surowca. Wynika on ze słabnącego popytu na 

węgiel na skutek prowadzonej przez gospodarki 

rozwinięte polityki klimatycznej zakładającej 

ograniczenie zużycia węgla jako źródła energii. 

Wartość indeksu cen surowców rolnych wzrastała 

w ubiegłym roku głównie za sprawą sytuacji na 

rynku produktów spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego (mięsa i produktów mleczarskich). 

Wzrost ten wynikał ze zmniejszenia pogłowia 

trzody chlewnej i bydła w UE oraz rosnącego 

popytu, przede wszystkim ze strony Chin. W 

styczniu br. ceny surowców rolnych 

ustabilizowały się i oczekuje się, że ich 

podwyższony w stosunku do lat 2014-2015 

poziom utrzyma się również w kolejnych latach. 

Bieżąca prognoza zakłada, że w otoczeniu 

gospodarczym Polski nastąpi umiarkowany 

wzrost inflacji, do czego przyczynią się wyższe 

ceny energii i innych surowców na rynkach 

światowych. W strefie euro dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na nieznaczne 

przyspieszenie deflatora wartości dodanej w 

najbliższych kwartałach będzie wzrost marż i 
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zysków przedsiębiorstw związany ze 

stopniowym uwzględnianiem w cenach dóbr 

finalnych wyższych kosztów dóbr 

importowanych (Wykres 4.7). Od przyszłego 

roku, wraz ze zbliżaniem się stopy bezrobocia do 

poziomu równowagi, wyższą inflację będzie 

wspierać oczekiwane stopniowe przyspieszenie 

dynamiki płac. W Stanach Zjednoczonych rynek 

pracy znajduje się obecnie blisko stanu pełnego 

zatrudnienia. Bliższa domknięcia niż w strefie 

euro52 jest również ujemna luka popytowa. 

Czynniki te odpowiadają za kształtowanie się 

prognozowanej dla Stanów Zjednoczonych 

inflacji na relatywnie wyższym poziomie niż w 

strefie euro. Silniejszy wzrost cen w Wielkiej 

Brytanii jest z kolei powiązany z osłabieniem 

funta po ogłoszeniu decyzji o planowanym 

opuszczeniu struktur UE (Brexit). 

 

 

Wykres 4.7 Inflacja za granicą (r/r, %) 

 
Źródło: dane Bloomberg, Eurostat, obliczenia NBP. 
Wskaźniki inflacji za granicą mierzone są deflatorem wartości dodanej. 

 

4.3 Gospodarka polska w latach 2017-

2019  

Zgodnie z bieżącą projekcją po przejściowym 

spowolnieniu wzrostu PKB w ubiegłym roku 

dynamika PKB przyspieszy do 3,7% w 2017 r. 

(Wykres 4.8). Przyczyni się do tego wzrost 

nakładów brutto na środki trwałe, zarówno 

publicznych, jak i przedsiębiorstw, wspierany 

napływem środków z budżetu UE z nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020. Oczekuje się 

również, że wraz ze stopniowym wygasaniem 

podwyższonego poziomu niepewności, 

zgłaszanego w ubiegłym roku przez 

przedsiębiorców, firmy w większym stopniu będą 

skłonne do podejmowania nowych projektów 

inwestycyjnych. W 2017 r. zwiększy się również 

dynamika konsumpcji prywatnej finansowanej 

rosnącymi dochodami gospodarstw domowych, 

w wyniku poprawy sytuacji na rynku pracy oraz 

 

 

 

 

Wykres 4.8 Wzrost gospodarczy 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

                                                           
52 Szacowany poziom luki popytowej jest mocno zróżnicowany dla poszczególnych krajów strefy euro – od silnie ujemnej w 

krajach takich jak Grecja, Hiszpania, Włochy po dodatni np. w Niemczech i Irlandii.  
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wdrożenia programu „Rodzina 500 plus”. W 

kolejnych latach perspektywy dla wzrostu 

inwestycji oraz konsumpcji pozostaną korzystne, 

ale dalszy napływ transferów kapitałowych z UE 

oraz środki z programu „Rodzina 500 plus” będą 

już w mniejszym stopniu podwyższać dynamikę 

popytu krajowego, co przełoży się na 

spowolnienie wzrostu gospodarczego do 

poziomu bliskiego tempa potencjalnego. 

W krótkim horyzoncie projekcji ścieżka inflacji 

CPI kształtuje się pod wpływem wysokiej 

dynamiki cen energii i żywności (Wykres 4.10) 

będącej efektem wzrostu cen surowców 

energetycznych i rolnych na rynkach światowych 

oraz efektu bazy związanego ze spadkami cen 

surowców w ubiegłym roku. Przy wzroście presji 

popytowej i kosztowej w latach 2017-19 

stopniowo rośnie również inflacja bazowa. 

Ujemna obecnie luka popytowa domyka się wraz 

ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych i 

inwestycyjnych w horyzoncie projekcji, a 

następnie kształtuje na nieznacznie dodatnim 

poziomie. Jednocześnie narastające problemy 

przedsiębiorstw z niedostateczną podażą pracy 

przekładają się na wzrost wynagrodzeń 

przewyższający wzrost wydajności pracy. Wzrost 

krajowej inflacji ogranicza utrzymująca się niska 

inflacja w strefie euro oraz oczekiwana aprecjacja 

realnego efektywnego kursu złotego. Nadal 

niewielka skala presji popytowej i jedynie 

umiarkowany wzrost presji kosztowej sprawiają, 

że dynamika cen konsumenta pozostanie do 

końca 2019 r. poniżej celu inflacyjnego NBP. 

Popyt krajowy  

Na kształtowanie się dynamiki konsumpcji 

indywidualnej w horyzoncie projekcji (Wykres 

4.11) będzie wpływać korzystna sytuacja 

finansowa gospodarstw domowych. W 

największym stopniu do wzrostu ich dochodów 

do dyspozycji przyczynią się rosnące dochody z 

pracy najemnej powiązane z poprawą sytuacji na 

 

Wykres 4.9 Wzrost PKB (r/r, %) – dekompozycja 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

Wykres 4.10 Inflacja CPI (r/r, %) – dekompozycja 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

Wykres 4.11 Spożycie indywidualne i zbiorowe 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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rynku pracy. W szczególności, w latach 2017-2019 

oczekiwane jest dalsze przyspieszenie dynamiki 

wynagrodzeń, choć siłę nabywczą gospodarstw 

domowych będzie zmniejszać wzrost inflacji. Do 

zwiększenia się dochodów do dyspozycji 

ludności przyczynia się również wdrożony od 

kwietnia 2016 r. program „Rodzina 500 plus”. 

Dodatkowe świadczenia wychowawcze, ze 

względu na mechanizm międzyokresowego 

wygładzania ścieżki konsumpcji, przekładają się 

na wzrost wydatków gospodarstw domowych z 

pewnym opóźnieniem, podwyższając dynamikę 

konsumpcji nie tylko w 2016, ale również  

i w 2017 r. Pozytywnie na spożycie indywidualne 

będą oddziaływać także poprawiające się wraz z 

rosnącymi dochodami nastroje konsumentów. 

Potwierdzają to badania ankietowe GUS, które 

wskazują m.in. na optymistyczne oceny 

gospodarstw domowych dotyczące dokonywania 

ważnych zakupów oraz zmniejszające się obawy 

przed przyszłym wzrostem bezrobocia53. W  

horyzoncie projekcji wzrostowi spożycia będzie 

sprzyjać również niski poziom stóp 

procentowych wpływający korzystnie na koszt 

finansowania wydatków konsumpcyjnych 

kredytem. W wyniku oddziaływania powyższych 

czynników spożycie gospodarstw domowych 

będzie w najbliższych latach systematycznie 

rosnąć, najsilniej w 2017 r., gdy dynamikę 

konsumpcji podwyższać będzie wpływ programu 

„Rodzina 500 plus”.  

W horyzoncie projekcji dynamika nakładów 

brutto na środki trwałe przedsiębiorstw istotnie 

wzrośnie w porównaniu do roku 2016, w którym 

przedłużający się okres przejściowy między 

wykorzystaniem funduszy europejskich ze starej 

(2007-2013) i nowej (2014-2020) perspektywy 

finansowej spowodował istotny spadek inwestycji 

(Wykres 4.12). Projekty współfinansowane 

środkami z budżetu UE, które opóźnia, podobnie 

jak w innych krajach regionu, potrzeba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.12 Nakłady brutto na środki trwałe (r/r, %) – 

dekompozycja 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

 

                                                           
53 Koniunktura konsumencka. Styczeń 2017 r., GUS, styczeń 2017 r. 
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dostosowania krajowych przepisów do prawa 

unijnego oraz długie terminy akceptacji 

projektów przez KE54,  będą wprowadzane w 

życie w 2017 r. głównie przez przedsiębiorstwa 

stanowiące własność państwową i samorządową, 

co w największym stopniu będzie dotyczyć 

sektora energetycznego55.  

Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych 

sektora publicznego jest jeszcze silniej niż w 

przypadku nakładów przedsiębiorstw powiązane 

z absorpcją funduszy z UE. Najwyższe tempo 

wzrostu tych wydatków jest oczekiwane w  

2017 r., gdy prognozowany jest również znaczny 

wzrost wykorzystania transferów z nowej 

perspektywy finansowej przeznaczonych na 

wydatki majątkowe sektora finansów 

publicznych (Wykres 4.13). Świadczą o tym dane 

o umowach podpisywanych na wykorzystanie 

funduszy z poszczególnych programów 

operacyjnych, a także wyraźny wzrost wydatków 

majątkowych założony na 2017 r. przez jednostki 

samorządu terytorialnego w ich wieloletnich 

planach finansowych. 

W horyzoncie projekcji oczekiwany jest również 

istotny wzrost nakładów na środki trwałe 

przedsiębiorstw finansowanych ze środków 

krajowych. Zgodnie z badaniami ankietowymi 

NBP, w styczniu 2017 r. odnotowano pierwszy od 

prawie dwóch lat wzrost udziału przedsiębiorstw 

planujących nowe inwestycje. Wciąż dobra 

sytuacja finansowa firm wpływa korzystnie na 

możliwość finansowania akcji inwestycyjnej ze 

środków własnych. Brak istotnych zmian 

oprocentowania i kryteriów przyznawania 

kredytów dla przedsiębiorstw oraz wysoki 

odsetek zaakceptowanych wniosków 

kredytowych wskazują natomiast na ograniczony 

negatywny wpływ podatku bankowego na 

 

 

 

 

 

Wykres 4.13 Wydatki finansowane ze środków unijnych (w mld 

zł) – dekompozycja 

 
Źródło: obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2016 r., NBP, grudzień 2016 r. 

55 Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. 

oraz prognoz koniunktury na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 
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dostępność kredytu dla firm. 

W horyzoncie projekcji korzystna sytuacja 

finansowa gospodarstw domowych będzie 

wpływać również na wzrost wydatków na 

inwestycje mieszkaniowe. Optymistyczne 

oczekiwania konsumentów zwiększają ich 

skłonność do zaciągania długoterminowych 

zobowiązań, co potwierdzają badania 

koniunktury GUS56 oraz kształtowanie się popytu 

na kredyt hipoteczny57. Finansowanie zakupu 

mieszkań ułatwia również rządowy program 

„Mieszkanie dla Młodych”, choć jego wpływ na 

inwestycje zmniejszył się, od kiedy programem 

objęte zostały również transakcje na rynku 

wtórnym. Pozytywny wpływ rosnących 

dochodów gospodarstw domowych na inwestycje 

mieszkaniowe zmniejszają natomiast zmiany 

instytucjonalne ograniczające dostępność 

kredytu. W szczególności nowelizacja 

Rekomendacji S z 2013 r. przełożyła się na 

stopniowe zaostrzanie w latach 2014-2017 

kryteriów przyznawania kredytów 

hipotecznych58. Zmiany te korzystnie wpływają 

na ustabilizowanie rynku hipotecznego, ale 

powodują, że dynamika inwestycji 

mieszkaniowych w horyzoncie projekcji obniży 

się, jakkolwiek będzie nadal wyższa od tempa 

wzrostu konsumpcji, czemu będzie sprzyjać niski 

poziom stóp procentowych obniżający koszt 

zaciągania kredytów.  

Dynamika spożycia publicznego w 2017 r. będzie 

kształtować się nieco poniżej oczekiwanego 

tempa wzrostu PKB. Przyjęte w projekcji 

założenie o umiarkowanym wzroście spożycia 

publicznego wynika z zapisów projektu Ustawy 

budżetowej na rok 2017, która przewiduje 

relatywnie niskie tempo wzrostu wydatków 

bieżących jednostek budżetowych oraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Koniunktura konsumencka. Styczeń 2017 r., GUS, styczeń 2017 r. 

57 Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 

58 https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2013/Najistotniejsze_zmiany_Rekomendacji_S.html. 
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wydatków na dotacje celowe finansujące wydatki 

bieżące innych jednostek sektora. Ze względu na 

brak szczegółowych informacji na temat 

kontynuacji działań zmierzających do 

ograniczania wydatków sektora finansów 

publicznych w kolejnych latach, w dłuższym 

horyzoncie projekcji zakładana jest neutralna 

polityka fiskalna, co oznacza nieznaczne 

przyspieszenie tempa wzrostu spożycia 

publicznego w latach 2018-2019. 

Bilans obrotów bieżących i kapitałowych  

Pomimo dalszego osłabienia koniunktury za 

granicą i niskiej dynamiki obrotów handlu 

światowego dynamika polskiego eksportu 

ukształtowała się w 2016 r. na wysokim poziomie. 

Sprzyjało temu osłabienie kursu złotego 

poprawiające konkurencyjność cenową krajowej 

produkcji oraz relatywnie wysoki popyt z UE na 

towary importowane z Polski (w tym 

samochody). Jednak w horyzoncie projekcji 

dynamika polskiego eksportu obniży się. Na 

przyszłą ścieżkę eksportu będzie wpływać w 

szczególności tendencja obniżającego się tempa 

wzrostu handlu światowego powiązana z 

ograniczeniem procesu przenoszenia produkcji 

do krajów wschodzących. Dynamikę eksportu 

będzie zmniejszać również prognozowany 

nieznaczny spadek popytu ze strony strefy euro 

oraz przewidywany aprecjacyjny trend realnego 

efektywnego kursu złotego ograniczający wysoką 

obecnie konkurencyjność cenową oraz 

rentowność polskiego eksportu. W świetle 

powyższych uwarunkowań utrzymanie w 

najbliższych latach dotychczasowego tempa 

wzrostu eksportu będzie trudne do osiągnięcia i 

w horyzoncie projekcji dynamika tej kategorii 

ukształtuje się poniżej średniej z okresu po 

kryzysie finansowym (Wykres 4.14).  

W 2017 r. oczekiwany jest relatywnie szybki 

wzrost importu wynikający z przyspieszenia 

dynamiki konsumpcji i inwestycji. W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.14 Handel zagraniczny 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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konsekwencji przyjętych założeń eksport netto, 

po jego neutralnym wkładzie do wzrostu  

w 2016 r., będzie w tym roku czynnikiem 

ograniczającym dynamikę PKB. Z kolei, w latach 

2018-2019, w ślad za  obniżeniem tempa wzrostu 

popytu krajowego do poziomu zbliżonego do 

dynamiki produktu potencjalnego, dynamika 

importu spadnie, co przełoży się na bliski zera 

wkład eksportu netto do wzrostu.  

W 2016 r. saldo rachunku bieżącego i 

kapitałowego bilansu płatniczego było dodatnie, 

do czego przyczyniła się przede wszystkim 

nadwyżka w obrotach towarów i usług. Był to 

wynik, między innymi, korzystnej zmiany relacji 

cen w handlu zagranicznym (Wykres 4.15), 

związanej w dużym stopniu z niskimi cenami 

surowców energetycznych. Z drugiej strony, 

nadwyżkę salda rachunku bieżącego i 

kapitałowego w ubiegłym roku obniżał wysoki 

deficyt dochodów pierwotnych. Na deficyt ten 

składają się znacznie wyższe dochody 

inwestorów zagranicznych w porównaniu do 

dochodów polskich inwestorów lokujących 

kapitał za granicą, co wynika zarówno z wartości 

zainwestowanego kapitału, jak i jego wyższej 

dochodowości w Polsce. Saldo dochodów 

pierwotnych obniżają również rosnące 

wynagrodzenia imigrantów pracujących 

krótkookresowo w Polsce (głównie Ukraińców).  

W 2017 r. w ślad za obniżeniem nadwyżki salda 

handlowego oczekiwany jest spadek salda 

rachunku bieżącego i kapitałowego do poziomu 

zbliżonego do 0,0% PKB. Niższa nadwyżka 

handlowa wynika z kolei ze wzrostu wydatków 

na importowane towary i usługi, który wiąże się 

nie tylko z poprawą popytu krajowego, ale 

również z wyższymi cenami importowanych 

surowców. Wpływ pogorszenia salda 

handlowego w bieżącym roku będzie w części 

kompensowany wyższym napływem funduszy 

unijnych o charakterze inwestycyjnym, 

związanym z realizacją przedsięwzięć z nowej 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.15 Ceny eksportu i importu 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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perspektywy finansowej UE. W kolejnych latach 

nastąpi dalszy wzrost napływu tych funduszy, co 

wobec utrzymania na zbliżonym poziomie 

zarówno nadwyżki w handlu, jak i deficytu w 

dochodach pierwotnych, przełoży się na 

ponowną poprawę relacji salda rachunku 

bieżącego i kapitałowego do PKB.  

Produkt potencjalny  

Tempo wzrostu produktu potencjalnego w 

horyzoncie projekcji rośnie tylko nieznacznie: z 

2,8% r/r do 3,0% r/r. Pozytywnie na poziom 

potencjału gospodarczego Polski wpłynie w 

najbliższych latach: wzrost łącznej wydajności 

czynników produkcji (TFP), rosnąca akumulacja 

kapitału produkcyjnego oraz spadek stopy 

bezrobocia równowagi NAWRU (Wykres 4.16). 

W przeciwnym kierunku będzie oddziaływać 

malejący zasób siły roboczej. Do końca 2019 r. 

dynamika produktu potencjalnego będzie się 

kształtować na poziomie niższym od wieloletniej 

średniej, po wyraźnym obniżeniu w następstwie 

światowego kryzysu finansowego.  

Według szacunków Eurostatu wydajność pracy w 

Polsce w stosunku do średniej dla krajów strefy 

euro wzrosła z 49% w 2000 r. do 69% w 2015 r. 

Jest to w znacznej części wynik wzrostu poziomu 

łącznej wydajności czynników produkcji będący 

skutkiem procesu realnej konwergencji polskiej 

gospodarki. W horyzoncie projekcji oczekiwana 

jest kontynuacja tego procesu przy 

umiarkowanym trendzie wzrostowym dynamiki 

TFP. Tempo wzrostu łącznej wydajności 

czynników produkcji do końca horyzontu 

projekcji nie powróci jednak do poziomu sprzed 

światowego kryzysu finansowego. 

W kierunku wzrostu produktu potencjalnego 

oddziałuje również rosnący poziom kapitału 

produkcyjnego. Jednak ze względu na 

ograniczenie wydatków inwestycyjnych sektora 

publicznego i przedsiębiorstw w 2016 r., które z 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.16 Produkt potencjalny (r/r, %) – dekompozycja 

 
Źródło: obliczenia NBP. 
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opóźnieniem przekłada się na akumulację 

kapitału, jego wkład do wzrostu potencjału jest 

mniejszy niż w poprzednich latach.  

Pozytywnie na dynamikę potencjalnego PKB 

wpływa również obniżająca się do końca 2019 r. 

stopa bezrobocia równowagi NAWRU (Wykres 

4.17). Do spadku stopy NAWRU przyczyniają się 

zmiany strukturalne zachodzące na rynku pracy, 

których wyrazem jest trwałe i wyraźne obniżenie 

bieżącej stopy bezrobocia, w tym spadek liczby 

osób trwale bezrobotnych. W ostatnich latach 

relatywnie silniejszy spadek stopy bezrobocia 

dotyczył młodszych roczników niemających 

jeszcze doświadczenia zawodowego oraz osób o 

niskim wykształceniu. Przyczyniła się do tego 

obserwowana w latach 2014-16, czyli w okresie 

silnego wzrostu popytu na pracę, tendencja do 

zwiększania się popytu na pracowników o 

niższych kwalifikacjach zawodowych 

przekładająca się na łatwiejsze dopasowanie 

umiejętności pracownika do potrzeb 

pracodawcy59. Jednocześnie obserwowane w 

ostatnich latach wydłużenie czasu potrzebnego 

na znalezienie nowego pracownika wynika z 

obniżonego poziomu stopy bezrobocia, a nie z 

pogorszenia efektywności działania rynku pracy. 

Świadczy o tym stale rosnąca liczba wakatów 

wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych (a tym 

samym brak oznak, by nastąpiło przesunięcie 

tzw. krzywej Beveridge’a)60. Pozytywnym 

zmianom na rynku pracy sprzyjają wciąż 

relatywnie niskie ceny importu 

zaopatrzeniowego (pomimo wzrostu w ostatnim 

okresie cen surowców) zwiększające możliwości 

przedsiębiorstw do ponoszenia kosztu 

zatrudnienia dodatkowych pracowników bez 

istotnego wpływu na marże firm. Jednocześnie 

spadek stopy NAWRU jest w projekcji mniejszy 

niż stopy bezrobocia BAEL, na co wpływ ma, 

obok większej inercji kształtowania się tej 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.17 Bezrobocie 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Kwartalny raport o rynku pracy – IV kw. 2015 r., NBP, marzec 2016 r. 

60 Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2016., NBP, grudzień 2016 r. 
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pierwszej kategorii, wzrost płacy minimalnej od 

2017 r. 

Wzrost produktu potencjalnego jest w horyzoncie 

projekcji ograniczany przez malejący zasób siły 

roboczej (Wykres 4.16). Spadek ten wynika z 

kontynuacji negatywnych tendencji 

demograficznych obserwowanych w Polsce, tj. 

zmniejszania się liczebności roczników 

wchodzących na rynek pracy oraz wzrostu 

udziału osób w wieku poprodukcyjnym61. 

Jednocześnie współczynnik aktywności 

zawodowej w drugiej z tych grup 

prawdopodobnie zmniejszy się na skutek 

obniżenia wieku emerytalnego od 1 października 

2017 r. Wpływ niższej podaży pracy osób w 

wieku poprodukcyjnym na podaż pracy ogółem 

może być w części kompensowany wzrostem 

aktywności zawodowej w pozostałych grupach 

wiekowych, choć w przypadku osób w wieku 

przedemerytalnym możliwość ta będzie 

ograniczona. Przesunięcie wieku objęcia ochroną 

przed zwolnieniem może bowiem zwiększyć 

obawy pracodawców przed zatrudnieniem osób z 

tej grupy wiekowej. Możliwy negatywny wpływ 

powyższych uwarunkowań na podaż pracy jest w 

części łagodzony ogólnym wzrostem aktywności 

zawodowej związanym z korzystną koniunkturą 

na rynku pracy zachęcającą do aktywizacji 

zawodowej. 

Trudny do określenia pozostaje wpływ programu 

„Rodzina 500 plus” na rynek pracy. Z jednej 

strony istnieje obawa, że wzrost wielkości 

świadczeń rodzinnych może przyczyniać się do 

obniżenia aktywności części osób obecnie 

aktywnych zawodowo. Wyższe świadczenia 

zwiększają bowiem koszt alternatywny podjęcia 

zatrudnienia i w konsekwencji zniechęcają do 

poszukiwania i podjęcia pracy osoby o niskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 W modelu NECMOD wyróżnia się cztery grupy wiekowe. Określenie „osoby w wieku poprodukcyjnym” odnosi się do 

najstarszej grupy, obejmującej kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn powyżej 64 lat. Granice dla tej grupy wiekowej nie 

zmieniają się wraz ze zmianami wieku emerytalnego.  
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dochodzie. Z drugiej strony kontynuacji 

wzrostowej tendencji zatrudnienia sprzyja 

wzmacniany transferami budżetowymi wyższy 

popyt konsumpcyjny. Dane za III kw. ub.r., tj. 

pierwszy pełny kwartał, w którym wypłacane 

były środki z programu „Rodzina 500 plus”, nie 

wskazały na zmiany trendów aktywności 

zawodowej mogących świadczyć o 

dostosowaniach do zwiększonego poziomu 

świadczeń rodzinnych62. Według oceny NBP 

wzrost w III kw. ub.r. liczby osób nieaktywnych z 

powodu konieczności wywiązywania się z 

obowiązków rodzinnych związany jest raczej z 

rosnącą liczbą osób w wieku powyżej 80 lat, które 

wymagają opieki bliskich63. 

Luka popytowa 

W krótkim horyzoncie projekcji ujemna obecnie 

luka popytowa zawęża się, a w latach 2018-19 

ukształtuje się już na poziomie dodatnim, 

nieprzekraczającym jednak 0,5% produktu 

potencjalnego (Wykres 4.18). Takie kształtowanie 

się luki wynika z oddziaływania impulsu 

fiskalnego związanego z wpływem świadczeń 

rodzinnych w ramach programu „Rodzina 500 

plus”, a także wzrostem akcji inwestycyjnej w 

gospodarce związanym ze zwiększoną absorpcją 

funduszy UE. Wzrost zdolności produkcyjnych 

będzie następował z opóźnieniem w stosunku do 

wzrostu popytu w gospodarce. Dynamika 

potencjału kształtuje się poniżej dynamiki PKB w 

całym horyzoncie projekcji. Wielkość luki 

popytowej tylko nieznacznie wyższa od zera 

pozwala wnioskować, że średnio w skali całej 

gospodarki w najbliższych latach będzie się 

utrzymywać jedynie umiarkowana presja 

popytowa, a tym samym wpływ poprawy 

koniunktury na kształtowanie się stopy inflacji 

będzie ograniczony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.18 Luka popytowa 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

Wykres 4.19 Zatrudnienie i aktywność na rynku pracy 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

                                                           
62 Kwartalny raport o rynku pracy – III kw. 2016 r., NBP, grudzień 2016 r. 

63 Kwartalny raport o rynku pracy – III kw. 2016 r., NBP, grudzień 2016 r. 
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Rynek pracy 

W horyzoncie projekcji oczekuje się kontynuacji 

tendencji stopniowego wyhamowywania wzrostu 

liczby pracujących (Wykres 4.19). Wprawdzie 

uwarunkowania popytu na pracę pozostają 

korzystne, na co wskazują m.in. utrzymujące się 

znacznie powyżej średniej wieloletniej prognozy 

deklarowanego przez przedsiębiorstwa poziomu 

zatrudnienia64, ale przy rekordowo niskiej stopie 

bezrobocia ograniczeniem dla wzrostu liczby 

pracujących w coraz większym stopniu staje się 

niedostateczna podaż pracy. Ma to 

odzwierciedlenie w rosnących problemach ze 

znalezieniem odpowiednich pracowników, jakie 

zgłaszają przedsiębiorcy65. Oznaką tej tendencji 

jest również rosnąca liczba wakatów. Negatywne 

oddziaływanie czynników demograficznych na 

podaż pracy będzie wzmacniane dodatkowo 

obniżeniem wieku emerytalnego, co obniży liczbę 

zatrudnionych w wieku przedemerytalnym i 

poprodukcyjnym. Scenariusz projekcyjny zakłada 

zatem, że dostosowanie warunków popytowych i 

podażowych na rynku pracy dokonywać się 

będzie przede wszystkim przez wzrost 

intensywności wykorzystania czynnika pracy. 

Będzie temu sprzyjać prognozowane 

przyspieszenie tempa wzrostu łącznej wydajności 

czynników produkcji (TFP).  

W horyzoncie projekcji będzie następował dalszy 

spadek stopy bezrobocia BAEL, która już obecnie 

jest na najniższym poziomie w historii jej pomiaru 

(Wykres 4.17). O ile jednak jej dotychczasowy 

spadek wynikał z relatywnie wysokiego tempa 

wzrostu liczby pracujących, to w najbliższych 

latach będzie on głównie skutkiem ograniczenia 

zasobu siły roboczej (Wykres 4.20). Spadające 

bezrobocie, duża liczba ofert pracy oraz malejące 

prawdopodobieństwo utraty pracy przyczynią się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.20 Dekompozycja zmiany stopy bezrobocia 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

                                                           
64 Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. 

oraz prognoz koniunktury na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 

65 Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. 

oraz prognoz koniunktury na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 
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do przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń, na co 

wskazuje m.in. szybko rosnący w ostatnich 

kwartałach odsetek firm, które informują o 

naciskach płacowych ze strony pracowników 

(Wykres 4.21)66. Skalę wzrostu płac będzie 

zwiększać również rosnąca inflacja oraz wzrost 

płacy minimalnej od początku 2017 r. Pozostałe 

czynniki wpływające na stopę bezrobocia 

równowagi NAWRU, prowadząc do jej spadku w 

horyzoncie projekcji, będą natomiast ograniczać 

nasilającą się presję płacową w gospodarce 

(Wykres 4.17). Przy relatywnie stabilnym 

wzroście wydajności pracy rosnąca dynamika 

wynagrodzeń przekłada się na stopniowy wzrost 

jednostkowych kosztów pracy do 2,8% r/r w 

dłuższym horyzoncie prognozy. 

Kurs walutowy 

W 2016 r. kurs złotego podlegał wahaniom 

przede wszystkim pod wpływem zmieniających 

się uwarunkowań globalnych oraz, w mniejszym 

stopniu, wewnętrznych. Przeważały przy tym 

czynniki powodujące osłabienie naszej waluty 

wobec dolara amerykańskiego i euro oraz 

umocnieniem względem funta brytyjskiego. Kurs 

wciąż kształtuje się istotnie poniżej poziomu 

wynikającego z czynników fundamentalnych. 

Świadczy o tym nadal wysoki, choć niższy niż w 

rekordowym 2015 r., poziom salda rachunku 

obrotów bieżących i kapitałowych. W horyzoncie 

projekcji nie uwzględnia się dodatkowych, 

jednorazowych czynników mogących mieć 

wpływ na kurs walutowy. Przy założeniu 

rozłożonej w czasie normalizacji sytuacji na 

rynkach finansowych oczekuje się, że efektywny 

kurs złotego będzie się prawdopodobnie 

stopniowo umacniał przybliżając się do kursu 

równowagi. W szczególności w kierunku 

aprecjacji kursu będzie oddziaływać kontynuacja 

procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki 

 

 

Wykres 4.21 Jednostkowe koszty pracy 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Szybki monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. 

oraz prognoz koniunktury na I kw. 2017 r., NBP, styczeń 2017 r. 
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odzwierciedlona w wyższym tempie wzrostu 

krajowego produktu potencjalnego w 

porównaniu z dynamiką potencjału głównych 

partnerów handlowych Polski. Złotego 

wzmacniał będzie także zwiększony napływ 

transferów UE sprzyjający utrzymaniu 

dodatniego salda rachunku bieżącego i 

kapitałowego. W przeciwnym kierunku będzie 

oddziaływał malejący dysparytet stóp 

procentowych wynikający z założonego w 

projekcji braku zmian parametrów polityki 

pieniężnej NBP oraz stopniowych, choć 

ograniczonych, podwyżek stóp procentowych w 

krajach rozwiniętych. Jednocześnie w ślad za 

zakładanym w projekcji osłabieniem dolara 

względem euro złoty będzie relatywnie silniej 

umacniał się w stosunku do waluty 

amerykańskiej niż wspólnej waluty europejskiej. 

Komponenty inflacji CPI 

Ścieżka inflacji CPI w bieżącej rundzie 

prognostycznej kształtuje się pod wpływem 

wysokiej dynamiki wzrostu cen energii i 

żywności w 2017 r. i jej obniżenia w latach 2018-

2019 oraz jedynie powolnego i stopniowego 

wzrostu inflacji bazowej w całym horyzoncie 

projekcji. 

W ostatnich latach w gospodarce polskiej presja 

popytowa i kosztowa kształtowały się na bardzo 

niskim poziomie. Stan ten odzwierciedlały: 

ujemna luka popytowa, spadające ceny importu i 

produkcji sprzedanej przemysłu oraz niska 

dynamika jednostkowych kosztów pracy. W 

horyzoncie projekcji zjawiska te będą ustępować i 

w konsekwencji nastąpi stopniowy wzrost inflacji 

bazowej z obecnego, ujemnego poziomu do 2,1% 

r/r w dłuższym horyzoncie projekcji (Wykres 

4.22). Taki wzrost jest w warunkach polskiej 

gospodarki spójny z nieznacznie dodatnim 

poziomem luki popytowej i bliską historycznej 

średniej dynamiką jednostkowych kosztów pracy 

(Wykres 4.21). Obok prognozowanego dalszego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.22 Inflacja CPI i bazowa 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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wzrostu popytu na pracę, przy jej ograniczonej 

podaży, w krótkim horyzoncie presję kosztową 

zwiększa także wzrost cen importu. Jest on 

powiązany z rosnącymi w ujęciu rocznym cenami 

surowców na rynkach światowych wyrażonymi 

w dolarze amerykańskim oraz osłabieniem 

złotego względem tej waluty z przełomu 2016 i 

2017 r., co w krótkim horyzoncie podnosi 

dynamikę cen surowców wyrażonych w złotych. 

W kolejnych latach dynamika cen dóbr 

importowanych ustabilizuje się na relatywnie 

niskim poziomie, na co wpływa prognozowany 

niski poziom inflacji w strefie euro oraz założony 

w horyzoncie projekcji trend aprecjacyjny złotego. 

Po czterech latach spadków w 2017 r. oczekiwany 

jest wzrost cen energii (Wykres 4.23). Rosnące w 

ostatnich miesiącach ceny ropy naftowej przy 

jednoczesnym osłabieniu kursu złotego w 

stosunku do dolara amerykańskiego w 

połączeniu z niską bazą 2016 r. przełożą się w 

bieżącym roku na znaczny wzrost dynamiki cen 

paliw wyrażony w ujęciu rocznym Wzrosną także 

ceny energii elektrycznej do czego, obok 

wyższych cen surowców energetycznych i 

oddziaływania statycznego efektu bazy, 

przyczyni się podwyżka opłat związanych z 

przesyłem, dystrybucją oraz wsparciem 

odnawialnych źródeł energii zatwierdzona przez 

Prezesa URE 15 grudnia ub.r. W przeciwnym 

kierunku będzie przejściowo oddziaływać 

obniżka od 18 lutego br. taryf na sprzedaż gazu 

ziemnego. Podwyższona dynamika cen energii 

utrzyma się jeszcze w 2018 r. Prognoza ta oparta 

jest na założeniu, że wzrost cen surowców 

energetycznych wpłynie na te składowe 

krajowego indeksu cen energii, które reagują z 

większym opóźnieniem niż ceny paliw na 

notowania na rynkach światowych. Przy 

stabilizacji cen surowców energetycznych na 

rynkach światowych i sukcesywnie 

umacniającym się kursie złotego, zwłaszcza w 

relacji do dolara, w dłuższym horyzoncie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.23 Inflacja cen żywności i energii 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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projekcji dynamika cen energii ulegnie 

ograniczeniu. 

Oprócz cen energii względnie wysoką dynamiką 

w 2017 r. będą charakteryzować się również ceny 

żywności (Wykres 4.23). Przyczyni się do tego 

głównie wzrost cen hurtowych warzyw na skutek 

znacznego spadku ich importu z Hiszpanii i 

Włoch, będącego konsekwencją bardzo 

niekorzystnych warunków pogodowych w tych 

krajach. Krajowe ceny żywności zwiększa 

również wzrost cen surowców rolnych na 

rynkach światowych związany z rosnącym 

popytem na te surowce ze strony krajów 

rozwijających się. W tym samym kierunku 

oddziałuje w horyzoncie projekcji względnie 

mocny kurs euro wobec złotego. Wzrostowi cen 

żywności będzie sprzyjać także stopniowo 

rosnący popyt ze strony gospodarstw domowych. 

W konsekwencji stabilizacji indeksu cen 

surowców rolnych na rynkach światowych i 

aprecjacji złotego w stosunku do euro w latach 

2018-19 oczekuje się spowolnienia inflacji cen 

żywości. Spowolnienie to jest szczególnie 

widoczne w 2018 r., kiedy to dynamikę cen 

żywności w ujęciu rocznym będzie obniżać 

wyraźnie ich wysoka baza z 2017 r. W całym 

horyzoncie prognozy wzrost cen żywności 

ogranicza silna konkurencja na tym rynku. 

4.4 Bieżąca projekcja na tle 

poprzedniej 

W porównaniu z projekcją listopadową w 

bieżącej rundzie prognostycznej zrewidowano w 

górę ścieżkę inflacji CPI nie zmieniając przy tym 

znacząco oczekiwanej dynamiki PKB (Tabela 4.1, 

Wykres 4.24, Wykres 4.26). 

Za wyższy poziom inflacji CPI w największym 

stopniu odpowiadają wzrosty cen surowców 

energetycznych na rynkach światowych. 

 

 

Tabela 4.1 Projekcja marcowa na tle listopadowej 

 2017 2018 2019 

PKB (r/r, %)    

   III 2017 3,7 3,3 3,2 

   XI 2016 3,6 3,3 - 

Inflacja CPI (r/r, %)    

   III 2017 2,0 2,0 2,3 

   XI 2016 1,3 1,5 - 
 

Źródło: obliczenia NBP. 
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Ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku 

wyższych cen konsumenta w 2017 r. jest również 

wzrost cen surowców rolnych, w szczególności 

owoców i warzyw, podnoszący krajowe ceny 

żywności.  

Nieznaczna rewizja w górę oczekiwanego 

wzrostu PKB w 2017 r. jest w dużej części efektem 

podwyższenia prognoz wzrostu gospodarczego u 

głównych partnerów handlowych Polski.  

Inflacja 

Informacje, które napłynęły po zakończeniu prac 

nad projekcją listopadową, doprowadziły do 

podwyższenia ścieżki inflacji o 0,7 pkt. proc. w 

2017 r. oraz o 0,5 pkt. proc. w 2018 r. (Wykres 

4.25). Przyczyniły się do tego wszystkie główne 

komponenty inflacji CPI, choć w różnej skali. 

W największym stopniu za korektę cen energii 

odpowiada wyższy względem oczekiwań z 

poprzedniej rundy prognostycznej poziom cen 

surowców energetycznych na rynkach 

światowych, któremu towarzyszy osłabienie 

złotego w relacji do dolara amerykańskiego. Do 

wzrostu notowań ropy naftowej, a pośrednio 

również i innych surowców energetycznych 

przyczyniło się w szczególności zawarte w 

listopadzie ub.r. porozumienie krajów OPEC, 

którego celem było ograniczenie od początku br. 

wydobycia ropy naftowej. Na wyższe ceny 

importu tego surowca w pierwszej kolejności 

zareagowały krajowe ceny paliw przyczyniając 

się do korekty w górę inflacji cen energii w 2017 r. 

Ceny energii w bieżącym roku podnoszą również 

ceny opału, na które oddziałuje istotny wzrost 

cen węgla kamiennego (skutek ograniczenia 

wydobycia przy jednoczesnym wzroście popytu 

w Chinach), jak również niskie temperatury na 

początku tego roku. Proces przekładania się 

podwyższonych cen surowców energetycznych 

na większość pozostałych komponentów 

krajowych cen energii jest jednak bardziej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.24 Projekcja marcowa na tle listopadowej: inflacja CPI 

(r/r, %) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 
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rozłożony w czasie. Zmiany notowań na rynkach 

światowych przyczynią się tym samym do 

podniesienia – względem rundy listopadowej – 

dynamiki cen energii zarówno w bieżącym, jak i 

w przyszłym roku. Obok zmian cen surowców do 

wyższej inflacji w 2017 r. przyczyni się również 

zatwierdzona w grudniu ub.r. przez URE 

podwyżka opłat związanych z przesyłem i 

dystrybucją energii elektrycznej oraz wsparciem 

odnawialnych źródeł energii.  

Kolejnym komponentem, który będzie 

podwyższać inflację CPI w bieżącym roku, jest 

szybszy wzrost cen żywności. Przyczyni się do 

niego wzrost cen warzyw i owoców 

spowodowany niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi na południu Europy. W tym 

samym kierunku oddziałuje także wzrost cen 

surowców rolnych na rynkach światowych, w 

szczególności produktów pochodzenia 

zwierzęcego na skutek zmniejszenia pogłowia w 

UE oraz wzrostu popytu w Chinach. 

Do rewizji w górę w horyzoncie projekcji ścieżki 

inflacji CPI przyczyniła się również korekta 

inflacji bazowej, choć wpływ tego czynnika jest 

relatywnie słabszy niż dwóch pozostałych. 

Korekta ta z jednej strony wynikała z nasilenia się 

presji kosztowej w polskiej gospodarce ze 

względu na wzrost kosztów transportu. Z drugiej 

strony w kierunku wyższej inflacji bazowej 

oddziałuje wzrost presji popytowej wynikający z 

nieco silniejszego przyspieszenia dynamiki PKB 

w 2017 r., któremu towarzyszy rewizja w dół 

produktu potencjalnego. Na rewizję tę składa się 

wolniejszy wzrost inwestycji w 2016 r. 

wpływający na poziom kapitału produkcyjnego 

oraz – w mniejszym stopniu – spadek 

współczynnika aktywności zawodowej na skutek 

obniżenia od października br. wieku 

emerytalnego. W efekcie luka popytowa 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4.25 Dekompozycja zmiany projekcji inflacji CPI między 

rundą marcową a listopadową (pkt proc.)67 

 
Źródło: obliczenia NBP. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Dane przedstawione na wykresie mogą się nieznacznie różnić od wielkości z Tabeli 4.1, ze względu na zaokrąglenie liczb w 

tabelach do jednego miejsca po przecinku. 
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stanowiąca syntetyczną miarę presji popytowej w 

gospodarce w latach 2018-2019 kształtuje się na 

nieco wyższym poziomie. 

PKB 

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w II 

połowie ub.r. było silniejsze niż zakładano w 

listopadowej rundzie prognostycznej. Informacje, 

które napłynęły po zakończeniu prac nad 

projekcją listopadową, doprowadziły do 

nieznacznego podwyższenia oczekiwanego 

wzrostu PKB w 2017 r. (Wykres 4.27). 

Na tempo wzrostu PKB w 2016 r. negatywnie 

wpłynął głębszy od oczekiwań spadek nakładów 

brutto na środki trwałe w II połowie roku. 

Wynikał on z silniejszego przełożenia się na 

inwestycje niższej absorpcji transferów 

kapitałowych z UE oraz podwyższonego 

poziomu niepewności globalnej i krajowej. W 

ocenie IE NBP czynniki krajowe mają charakter 

przejściowy i ich wpływ na poziom nakładów na 

środki trwałe będzie na przestrzeni 2017 r. 

wygasał. Uwzględniając te założenia oraz wpływ 

efektu niskiej bazy, prognoza dynamiki inwestycji 

w bieżącym roku pozostaje zbliżona do 

oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej.  

Do rewizji w górę dynamiki PKB w 2017 r. 

przyczyniło się natomiast podwyższenia prognoz 

wzrostu gospodarczego u głównych partnerów 

handlowych Polski, a tym samym prognoz 

popytu na nasz eksport. Efekt ten wzmacnia 

osłabienie kursu złotego poprawiające 

konkurencyjność cenową polskiego eksportu. 

Dodatkowo wzrost popytu zagranicznego będzie 

prowadzić do procyklicznego dostosowania 

poziomu zapasów przedsiębiorstw.  

Wpływ wyższego – w stosunku do rundy 

listopadowej – eksportu netto i zapasów na 

 

 

 

 

 

Wykres 4.26 Projekcja marcowa na tle listopadowej: dynamika 

PKB (r/r, %) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

 

Wykres 4.27 Dekompozycja zmiany projekcji tempa wzrostu 

PKB między rundą marcową a listopadową (pkt proc.)68 

 
Źródło: obliczenia NBP. 

 

 

                                                           
68 Dane przedstawione na wykresie mogą się nieznacznie różnić od wielkości z Tabeli 4.1, ze względu na zaokrąglenie liczb w 

tabelach do jednego miejsca po przecinku. 
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tempo wzrostu PKB w 2017 r. będzie w części 

ograniczany nieznacznie niższą dynamiką 

spożycia indywidualnego. Spowolnienie popytu 

konsumpcyjnego jest spowodowane niższym 

wzrostem dochodów do dyspozycji w ujęciu 

realnym, wynikającym z wyższej dynamiki cen 

dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności 

energii i żywności.  

Prognozowane tempo wzrostu PKB w 2018 r. nie 

uległo zmianie w porównaniu z rundą 

listopadową. Nieco inaczej kształtuje się 

natomiast oczekiwana struktura wzrostu. W 

przyszłym roku utrzyma się negatywny wpływ 

wyższych cen surowców energetycznych na 

konsumpcję i akumulację, ale będzie on 

kompensowany mniej ujemnym wkładem do 

wzrostu eksportu netto.  

 

 

4.5 Źródła niepewności projekcji 

Scenariusz centralny projekcji marcowej, 

przedstawiający najbardziej prawdopodobny 

rozwój sytuacji makroekonomicznej w Polsce, 

obarczony jest znaczną niepewnością. Bilans jej 

czynników wskazuje na zbliżony do 

symetrycznego rozkład ryzyka dla inflacji CPI i 

dynamiki PKB (Tabela 4.2). Przy założeniu braku 

zmiany stopy referencyjnej NBP 

prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji 

CPI w przedziale dopuszczalnych odchyleń od 

celu inflacyjnego NBP (1,5% - 3,5%), które obecnie 

jest wysokie, stopniowo spada w najbliższych 

kwartałach, po czym w latach 2018-19 stabilizuje 

się na poziomie zbliżonym do 42% (Tabela 4.2). 

Najważniejsze źródła niepewności dla projekcji 

marcowej przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 4.2 Prawdopodobieństwo, że inflacja będzie: 

 
poniżej 

1,5% 
poniżej 

2,5% 
poniżej 

3,5% 

poniżej 
projekcji 

centralnej 

w przedziale  

(1,5-3,5%) 

17q1 0,16 0,96 1,00 0,51 0,84 

17q2 0,21 0,75 0,98 0,51 0,78 

17q3 0,27 0,64 0,91 0,52 0,63 

17q4 0,36 0,67 0,89 0,53 0,53 

18q1 0,48 0,74 0,91 0,53 0,43 

18q2 0,46 0,70 0,88 0,53 0,42 

18q3 0,36 0,59 0,80 0,52 0,44 

18q4 0,34 0,57 0,77 0,51 0,43 

19q1 0,32 0,54 0,75 0,49 0,42 

19q2 0,32 0,53 0,73 0,48 0,41 

19q3 0,31 0,51 0,71 0,47 0,40 

19q4 0,31 0,51 0,70 0,47 0,39 
      

 

Źródło: obliczenia NBP. 

 

Poprawa globalnej koniunktury  

Wraz z wyborem Donalda Trumpa na 

prezydenta USA wzrosło prawdopodobieństwo 

realizacji postulatów zwiększenia stopnia 

ekspansywności polityki fiskalnej. Obecny 

prezydent w swojej kampanii wskazywał na 

możliwość obniżenia i uproszczenia systemu 

podatków dochodowych od osób fizycznych, 
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obniżenia podatków od przedsiębiorstw, 

wprowadzenia w życie planu inwestycji 

infrastrukturalnych oraz zwiększenia wydatków 

na obronność. Choć szczegóły dotyczące tych 

zmian i rozłożenia ich w czasie nie są jeszcze 

znane, wprowadzone w życie mogłyby już 

w bieżącym roku, a jeszcze silniej – w przyszłym, 

doprowadzić do wyraźnej poprawy aktywności 

ekonomicznej w USA w stosunku do ścieżki 

założonej w scenariuszu centralnym projekcji. Ze 

względu na pozycję Stanów Zjednoczonych 

w gospodarce światowej stymulacja fiskalna 

nowej administracji mogłaby przyczynić się do 

wzrostu aktywności gospodarczej i poprawy 

nastrojów również i w innych częściach świata. 

Łączny efekt poluzowania fiskalnego na 

dynamikę amerykańskiego PKB zależałby nie 

tylko od rodzaju i skali wdrożonych zmian, ale 

również od trudnej do określenia reakcji na nie 

władz monetarnych. W szczególności, gdyby w 

odpowiedzi na wzrost presji inflacyjnej nastąpiły 

silniejsze od oczekiwań podwyżki stóp 

procentowych Fed, mogłyby one ograniczyć 

skalę poprawy popytu inwestycyjnego 

i konsumpcyjnego, jak również przyczynić się do 

aprecjacji dolara i ograniczenia eksportu. Z 

drugiej strony ekspansja fiskalna mogłaby silniej 

oddziaływać na nastroje konsumentów, jeżeli 

towarzyszyć jej będzie wyraźny wzrost ich 

majątku netto w wyniku wzrostu cen aktywów. 

W takiej sytuacji dotychczasowy trend wzrostu 

stopy oszczędności powiązany z procesem 

oddłużania gospodarstw domowych uległby 

prawdopodobnie odwróceniu, wspierając 

przyspieszenie dynamiki PKB w tej gospodarce. 

Poluzowanie polityki fiskalnej jest również 

możliwe w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza, 

że Komisja Europejska oficjalnie zaleciła 

zwiększenie zaangażowania polityki fiskalnej w 

stymulację wzrostu gospodarczego. 

Rekomendacje te mogłyby zostać uwzględnione 

w krajach, w których nie ma zagrożenia dla 

stabilności finansów publicznych. W 

szczególności taki scenariusz mógłby dotyczyć  

gospodarki niemieckiej, choć szanse jego 

powodzenia w dużym stopniu są uzależnione od 

wyniku najbliższych wyborów parlamentarnych. 

Do przyspieszenia dynamiki PKB w strefie euro 

mógłby przyczynić się także wzrost nakładów na 

środki trwałe przedsiębiorstw, w szczególności 

w maszyny i urządzenia. Wzrostowi inwestycji 

firm sprzyjałby wzrost wykorzystania mocy 

produkcyjnych, a także fakt, że przedsiębiorstwa 

strefy euro od dłuższego już czasu wstrzymują 

decyzje o odnowie parku maszynowego. W tym 

samym kierunku oddziaływałoby 

prawdopodobne osłabienie kursu euro wobec 

dolara, poprawiające konkurencyjność cenową 

eksportu z krajów unii walutowej, oraz 

kontynuacja polityki luzowania ilościowego w 

strefie euro, zapewniająca łatwy dostęp do 

kredytu przedsiębiorcom i konsumentom.  

Poprawa koniunktury w otoczeniu Polski 

przyczyniłaby się do wyższego popytu na 

krajowy eksport oraz do przyspieszenia wzrostu 

inwestycji przedsiębiorstw, a w efekcie do 

dalszej poprawy na rynku pracy. Korzystna 

kondycja finansowa gospodarstw domowych, 

wobec niskiego poziomu stóp procentowych 

NBP, mogłaby być czynnikiem prowadzącym do 

istotnego zwiększenia konsumpcji kosztem 

niższej niż w scenariuszu bazowym projekcji 

stopy oszczędności. Wyższa presja popytowa 

przełożyłaby się z kolei na korektę w górę 

prognozowanej stopy inflacji. W tym samym 

kierunku oddziaływałby szybszy wzrost cen 

importu, będący konsekwencją podniesienia 

poziomu cen w gospodarce światowej, choć 

prawdopodobna aprecjacja złotego mogłaby ten 

wpływ ograniczyć. 
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Pogorszenie perspektyw wzrostu w gospodarce 

globalnej 

Ryzyko niższego niż w głównym scenariuszu 

projekcyjnym tempa wzrostu w Polsce wynika 

przede wszystkim z możliwej słabszej 

koniunktury w gospodarce globalnej. Jednym z 

ważnych źródeł niepewności w tym zakresie są 

obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego w 

Chinach, które utrzymują się pomimo stabilizacji 

tamtejszych wskaźników koniunktury w 

ostatnich miesiącach. Zagrożeniem pozostają 

potencjalne problemy ze stabilnością systemu 

finansowego w tym kraju, wynikające z 

szybkiego wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw 

na skutek przeinwestowania, głównie w 

przemyśle ciężkim. Kłopoty przedsiębiorstw ze 

spłatą należności mogłyby przełożyć się na 

problemy w sektorze bankowym i instytucji 

quasi-bankowych. W połączeniu ze słabszym od 

oczekiwań wpływem działań stymulujących 

rządu mogłyby to doprowadzić do spadku 

zaufania inwestorów zagranicznych, silniejszego 

odpływu kapitału oraz presji na osłabienie juana. 

Konieczność przeciwdziałania deprecjacji juana 

ograniczałaby z kolei przestrzeń manewru 

polityki pieniężnej, również w kontekście 

bieżącego stabilizowania gospodarki. 

Zagrożeniem dla wzrostu gospodarki chińskiej 

są również rosnące od ponad dwóch lat w 

bardzo szybkim tempie ceny mieszkań w dużych 

miastach. Z drugiej strony obawy przed 

niekontrolowanym pęknięciem bańki 

spekulacyjnej na chińskim rynku nieruchomości 

w ostatnim okresie zmalały, gdy pod koniec ub.r. 

na skutek wprowadzonych przez władze miast 

ograniczeń ilościowych oraz wyższych wymagań 

przy zaciąganiu kredytów hipotecznych, 

dynamika cen nieruchomości wyraźnie zwolniła. 

Silniejsze spowolnienie wzrostu w Chinach, 

będących jednym z najważniejszych partnerów 

handlowych Stanów Zjednoczonych, 

wpłynęłoby na istotnie obniżenie wzrostu w 

gospodarce amerykańskiej, szczególnie w 

warunkach mocniejszego kursu dolara. Spadki 

cen ropy naftowej na rynkach światowych w 

reakcji na ograniczony popyt z Chin 

przyczyniłyby się dodatkowo do ograniczenia 

inwestycji i  aktywności amerykańskiego sektora 

wydobywczego. W przypadku pogorszenia się 

koniunktury w Chinach i Stanach Zjednoczonych 

można by oczekiwać pojawienia się istotnych 

zaburzeń na globalnych rynkach finansowych 

oraz spowolnienia wzrostu w światowej 

gospodarce zarówno poprzez kanał handlowy, 

jak również w wyniku pogorszenia nastrojów 

wśród konsumentów i przedsiębiorców.  

Jak dotąd decyzja Wielkiej Brytanii dotycząca 

opuszczenia Unii Europejskiej (tzw. Brexit) tylko 

w ograniczonym stopniu wpłynęła na nastroje 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w 

Unii Europejskiej przy umiarkowanej reakcji 

rynków finansowych. Brexit pozostaje jednak 

istotnym źródłem ryzyka dla bieżącej projekcji. 

Przedłużanie się okresu, w którym nieznany jest  

kształt porozumienia finalizującego wyjście 

Wielkiej Brytanii z Unii, może zmniejszać 

skłonność przedsiębiorstw do wchodzenia w 

długookresowe zobowiązania handlowe. 

Dodatkowo niepewność co do perspektyw 

wzrostu w strefie euro wiąże się ze stabilnością 

systemu finansowego. Długotrwały okres bardzo 

niskich stóp procentowych przyczynia się do 

osłabiania dochodowości europejskich banków i 

innych instytucji finansowych. Może to 

doprowadzić do ograniczenia prowadzonej 

przez nie akcji kredytowej i w konsekwencji do 

obniżenia nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw. 

Ryzyko niższego niż przyjęto w scenariuszu 

centralnym wzrostu w gospodarce światowej, 

zwłaszcza w dłuższym horyzoncie, jest związane 

także z obserwowanym w wielu gospodarkach 

spowolnieniem wzrostu wydajności pracy. 

Gdyby proces ten był kontynuowany i dynamika 
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wydajności trwale pozostałaby na obniżonym 

poziomie, stanowiłoby to dodatkowy czynnik 

utrudniający powrót gospodarki światowej na 

ścieżkę wzrostu w skali sprzed globalnego 

kryzysu finansowego. 

Istotne spowolnienie wzrostu w otoczeniu 

zewnętrznym Polski miałoby negatywne 

konsekwencje dla krajowego wzrostu 

gospodarczego, w tym zwłaszcza dla dynamiki 

nakładów brutto na środki trwałe. Spadkowi 

popytu zewnętrznego towarzyszyłoby 

ograniczenie polskiego eksportu, a w 

konsekwencji wydatków inwestycyjnych i 

zatrudnienia przez krajowych eksporterów. 

Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne 

wpłynęłyby na nakłady na środki trwałe także 

pośrednio, wraz z pogorszeniem nastrojów 

przedsiębiorstw odnośnie do kształtowania się 

przyszłego popytu. Pogorszenie nastrojów 

dotknęłoby również sektor gospodarstw 

domowych, przekładając się na ograniczenie 

wydatków konsumpcyjnych. Spowolnienie 

aktywności gospodarczej w kraju i za granicą 

przyczyniłoby się do zmniejszenia presji 

popytowej, co w połączeniu ze spadkami cen 

surowców rolnych i energetycznych na rynkach 

światowych spowodowałoby spadek w 

horyzoncie projekcji dynamiki cen 

konsumpcyjnych.  

Ceny ropy naftowej na rynkach światowych 

Kolejnym źródłem niepewności dla scenariusza 

bazowego ścieżki inflacji są zmiany cen ropy 

naftowej oraz innych surowców energetycznych 

na rynkach światowych, które w dużej mierze 

zależą od uwarunkowań podażowych. Ceny 

ropy naftowej wyraźnie wzrosły po ogłoszeniu 

przez kraje OPEC porozumienia o redukcji 

wydobycia. Choć obecnie sygnatariusze przyjętej 

umowy wywiązują się z jej postanowień, to 

każdy sygnał o przekroczeniu dopuszczalnych 

limitów produkcji mógłby prowadzić do 

ponownego spadku cen ropy. Dodatkowo 

nieznany jest kształt polityki podażowej OPEC 

po terminie objętym porozumieniem, jak 

również skala przyszłego wzrostu liczby wiertni 

i produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych w 

odpowiedzi na bieżący poziom notowań tego 

surowca.  

Na niepewność dotyczącą przyjętej w 

scenariuszu bazowym prognozy cen ropy 

naftowej składają się także czynniki o 

charakterze popytowym związane z 

perspektywami dla wzrostu w gospodarce 

światowej, w szczególności w azjatyckich krajach 

wschodzących. 
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Tabela 4.3 Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Wskaźnik cen konsumenta CPI (% r/r) -0,9 -0,6 2,0 2,0 2,3 

    Wskaźnik cen inflacji bazowej po wyłączeniu  

    cen żywności i energii (% r/r) 
0,3 -0,2 0,9 1,5 2,1 

    Ceny żywności (% r/r) -1,6 0,8 2,9 1,8 2,5 

    Ceny energii (% r/r) -4,2 -3,8 4,8 3,8 2,7 

PKB (% r/r) 3,9 2,8 3,7 3,3 3,2 

    Popyt krajowy (% r/r) 3,4 2,8 4,3 3,6 3,2 

       Spożycie indywidualne (% r/r) 3,2 3,6 3,9 3,4 3,2 

       Spożycie publiczne (% r/r) 2,3 3,9 3,0 3,4 3,4 

       Nakłady inwestycyjne (% r/r) 6,1 -5,5 6,0 5,4 3,9 

    Wkład eksportu netto (pkt proc. r/r) 0,6 0,1 -0,5 -0,2 0,1 

       Eksport (% r/r) 7,7 7,9 6,0 5,8 5,9 

       Import (% r/r) 6,6 8,2 7,2 6,4 5,9 

Wynagrodzenia (% r/r) 3,3 3,8 4,6 5,8 6,0 

Pracujący (% r/r) 1,4 0,7 0,4 0,1 0,1 

Stopa bezrobocia (%) 7,4 6,1 5,3 4,9 4,6 

NAWRU (%) 6,6 6,3 6,0 5,6 5,4 

Stopa aktywności zawodowej (%) 56,2 56,3 56,2 56,0 56,0 

Wydajność pracy (% r/r) 2,5 2,1 3,3 3,2 3,1 

Jednostkowe koszty pracy (% r/r) 0,9 1,8 1,3 2,5 2,8 

Produkt potencjalny (% r/r) 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 

Luka popytowa (% PKB potencjalnego) -0,9 -0,9 -0,1 0,3 0,5 

Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,88 0,90 0,95 0,95 0,95 

Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,51 0,50 0,62 0,59 0,57 

Inflacja za granicą (% r/r) 1,3 1,1 1,3 1,5 1,6 

PKB za granicą (% r/r) 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 

Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 1,7 0,6 0,0 0,1 0,6 

WIBOR 3M (%) 1,75 1,70 1,73 1,73 1,73 
 

Źródło: dane Bloomberg, Eurostat, GUS, obliczenia NBP. Dla danych o liczbie pracujących, aktywności zawodowej i stopie 

bezrobocia źródłem są dane BAEL. Indeks cen surowców rolnych zbudowany jest w oparciu o notowania cen kontraktów 

terminowych futures na pszenicę, wieprzowinę, odtłuszczone mleko w proszku, masło, cukier, kakao, kawę, zamrożony sok 

pomarańczowy, ziemniaki oraz rzepak, z uwzględnieniem wag odzwierciedlających strukturę spożycia gospodarstw domowych 

w Polsce. Indeks cen surowców energetycznych obejmuje ceny ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego, z 

uwzględnieniem struktury zużycia tych surowców w Polsce. 
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5. Wyniki głosowań Rady Polityki Pieniężnej w okresie październik 2016 r. – luty 2017 r. 
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 Wyniki głosowań Rady Polityki Pieniężnej 5

w okresie październik 2016 r. – luty 2017 r. 

 Data: 20 grudnia 2016 r. 

Przedmiot wniosku lub uchwały: 

Uchwała nr 6/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

Narodowego Banku Polskiego na rok 2017.  
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