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Sprzedaż i bezrobocie umiarkowanie optymistyczne
Wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył w listopadzie do 3,8% r/r, a stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła lekko do
13,2%. Dane są bliskie naszym oczekiwaniom i nie zmieniają oceny średnioterminowych perspektyw gospodarki, ani
oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej. Presji inflacyjnej nadal nie widać, ale popyt konsumpcyjny najwyraźniej się ożywia i
spodziewamy się, że ten trend będzie kontynuowany, wspierany miarową poprawą sytuacji na rynku pracy.
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Zmiany na rynku pracy

Wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył w listopadzie z 3,2% do 3,8% r/r, mniej więcej
zgodnie z naszą prognozą (3,7% r/r), podczas gdy konsensus rynkowy był na poziomie 3,2%
r/r. Dynamika sprzedaży w cenach stałych była ponownie wyższa od dynamiki nominalnej i
wyniosła 4,2% r/r, co oznacza, że deflator sprzedaży detalicznej pozostaje poniżej zera.
Wskazuje to, że pomimo widocznego od kilku miesięcy pewnego ożywienia popytu
konsumentów, na razie sprzedawcy nadal nie mogą sobie pozwolić na podnoszenie cen
detalicznych. Presji inflacyjnej nadal nie widać. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży nastąpiło
tylko w niektórych kategoriach (największe w sklepach sprzedających odzież i obuwie oraz w
sklepach niewyspecjalizowanych). Rozczarowała za to branża samochodowa, gdzie wzrost
sprzedaży spowolnił z 21% do 15% r/r. Według naszych szacunków wzrost sprzedaży
detalicznej po wyłączeniu samochodów i paliw przyspieszył w listopadzie do 3,6% r/r z 2,3% w
poprzednim miesiącu. Przyspieszenie zanotowały również obroty w handu dedalicznym (z
5,2% do 6,1% r/r) – statystyka obejmująca również małe placówki handlowe, ale nie
obejmująca pojazdów, w odróżnieniu od sprzedaży detalicznej.
Listopadowe dane potwierdzają naszym zdaniem stopniowe ożywienie popytu konsumentów,
który w coraz większym stopniu pozytywnie wpływa na dynamikę wzrostu gospodarczego.
Jest to jednak – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – ożywienie umiarkowane i trudno
oczekiwać szybkiego powrotu do tempa wzrostu konsumpcji, jakie obserwowaliśmy przed
2008 rokiem. Niemniej, po danych o produkcji i sprzedaży można oczekiwać, że tempo
wzrostu PKB w IV kwartale 2013 przekroczy poziom 2,5% r/r.
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Stopa bezrobocia wzrosła w listopadzie do 13,2%, zgodnie z naszą prognozą i wstępnym
szacunkiem Ministerstwa Pracy. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o niemal 41 tys. wobec
października (wyraźnie mniej niż przed rokiem o tej porze), wzrost wynikał jednak głównie z
sezonowego zmniejszenia liczby nowych miejsc pracy. Tempo rejestracji nowych
bezrobotnych od pewnego czasu wyraźnie maleje (patrz wykres). Oczekujemy dalszej
stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy, która będzie sprzyjała dalszemu umiarkowanie
szybkiemu przyspieszeniu wzrostu popytu konsumpcyjnego.
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