KOMENTARZ NA GORĄCO
12 grudnia 2016

Koniec deflacji w Polsce
Inflacja CPI wzrosła w listopadzie do 0,0% r/r z -0,2% r/r w październiku, zgodnie ze wstępnym odczytem i naszą prognozą. Po 28
miesiącach pożegnaliśmy deflację i naszym zdaniem w średnim terminie nie należy spodziewać się jej powrotu. Wzrost wskaźnika
inflacji wynikał przede wszystkim ze wzrostu cen żywności o 0,4% m/m. Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła do -0,1 r/r.
Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji CPI w kolejnych miesiącach, do ok. 0,5% r/r w grudniu i ok. 1% r/r w styczniu, za co
odpowiadać będzie efekt bazy oraz wzrost cen żywności i paliw. Wzrost inflacji do dodatnich poziomów jest argumentem za
stabilizacją stóp procentowych w Polsce.
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Inflacja CPI wzrosła w listopadzie do 0,0% r/r z -0,2% r/r w październiku, zgodnie ze wstępnym
odczytem i naszą prognozą. Po 28 miesiącach pożegnaliśmy deflację i naszym zdaniem w
średnim terminie nie należy spodziewać się jej powrotu. Wzrost wskaźnika inflacji wynikał
przede wszystkim ze wzrostu cen żywności o 0,4% m/m. Wzrost cen w tej kategorii był
generowany przede wszystkim przez drożejące przetwory mleczne, w tym w szczególności
masła (3,8% m/m w listopadzie, a od czerwca masło podrożało o prawie 10%). Innym
czynnikiem działającym na wzrost CPI były drożejące ubezpieczenia samochodowe (1,4%
m/m). W pozostałych kategoriach raczej nie widać presji na wzrost cen i zachowują się one
stabilne. Wyjątkiem są ceny usług transportowych, które obniżyły się o 2,4% m/m. Naszym
zdaniem jest to przede wszystkim efekt taniejących biletów lotniczych.
Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji CPI w kolejnych miesiącach, do ok. 0,5% r/r w
grudniu i ok. 1% r/r w styczniu. W górę inflację pchać będą, poza czynnikami wymienionymi do
tej pory, drożejące paliwa, co jest efektem osłabienia złotego i wzrostu cen ropy, oraz silny efekt
bazy statystycznej. Zwykle w ślad za rosnącymi cenami ropy na świece rosną też ceny
żywności. W styczniu pojawią się też inne efekty, np. wzrost cen usług ochroniarskich w
związku z wprowadzeniem minimalnej pensji godzinowej, ale naszym zdaniem będzie on miał
pomijalny wpływ na CPI ze względu na bardzo małą wagę takich usług w koszyku.
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