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Poprawa na rynku pracy wspiera konsumpcję
Dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak większość wskaźników z kwietnia, były całkiem niezłe, choć słabsze od naszych
prognoz. Sprzedaż wzrosła o 8,4%, m.in. za sprawą efektu bazy wynikającego z późniejszej niż przed rokiem Wielkanocy.
Jednocześnie, stopa bezrobocia obniżyła się do 13%. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy powinna sprzyjać
umiarkowanie szybkiemu wzrostowi popytu konsumpcyjnego w dalszej części roku. Dane nie zmieniają istotnie oceny
perspektyw gospodarki na kolejne miesiące, ani oczekiwań dot. polityki pieniężnej.
Sprzedaż detaliczna pod wpływem Wielkanocy
Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 8,4% r/r, zgodnie z konsensusem rynkowym, ale
nieco poniżej naszej prognozy (9,1%). Wyraźne przyspieszenie wzrostu w porównaniu z
marcem (3,1% r/r) wynikało w dużym stopniu z innego niż przed rokiem terminu Wielkanocy,
co wpłynęło przede wszystkim na dynamikę sprzedaży żywności i w sklepach
niewyspecjalizowanych (w obu kategoriach po wyraźnym spadku w marcu, w kwietniu
zanotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży). Dynamika sprzedaży samochodów osłabiła się
mniej więcej zgodnie z naszymi oczekiwaniami, natomiast znacznie bardziej zaskoczyła
słaba sprzedaż odzieży i obuwia.
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Według naszych szacunków sprzedaż detaliczna po wyłączeniu samochodów i żywności
wzrosła w kwietniu o 3,4% r/r, co jest nieco słabszym wynikiem niż w marcu (3,6%), ale i tak
drugim najlepszym w ostatnich 20 miesiącach. Średni wzrost sprzedaży detalicznej w
okresie marzec-kwiecień wyniósł 5,8% r/r i był podobny jak w okresie styczeń-luty (5,9%).
Jednak w przypadku sprzedaży po wyłączeniu samochodów i żywności, średnia dla marcakwietnia 3,5% r/r wyraźnie się poprawiła (styczeń-luty 2,2% r/r). Poprawa dynamiki nastąpiła
również w przypadku obrotów handlu detalicznego (marzec-kwiecień 1,4% r/r, styczeń-luty
0,7% r/r). Kontynuacja ożywienia na rynku pracy, której efektem jest coraz szybszy wzrost
dochodów gospodarstw domowych (przy wciąż niskiej inflacji) powinna skutkować dalszym
stopniowym ożywieniem konsumpcji prywatnej, która naszym zdaniem w tym roku ponownie
stanie się istotnym czynnikiem napędowym wzrostu gospodarczego.
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Zgodnie z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w
kwietniu do 13,0% i była dokładnie o 1 punkt procentowy niższa niż przed rokiem (był to
największy spadek w skali rocznej od 5 lat). W skali miesiąca liczba bezrobotnych obniżyła
się o 103,2 tys., czyli najmocniej od 2007 r. Dane te świadczą o dalszej szybkiej poprawie
sytuacji na rynku pracy w II kw., która pozytywnie oddziałuje na popyt konsumentów.
Spodziewamy się dalszych spadków bezrobocia w kolejnych miesiącach. Według naszych
prognoz, w drugiej połowie roku stopa bezrobocia rejestrowanego będzie oscylowała w
okolicach 12%.
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