KOMENTARZ NA GORĄCO
11 kwietnia 2017

Taniejące warzywa obniżają CPI
Inflacja CPI wyniosła 2,0% r/r w marcu, zgodnie ze wstępnym odczytem. W skali miesiąca ceny spadły o 0,1% m/m. Tak, jak
podejrzewaliśmy, spadek inflacji z 2,2% r/r w lutym wynikał przede wszystkim z niższych cen żywności (-0,3% m/m), a w
szczególności warzyw, które potaniały aż o 5,4% m/m – najmocniej w tym miesiącu od co najmniej 10 lat. Według naszych
szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7% r/r – najwyżej od 2014 r.
Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach inflacja utrzyma się w okolicy 2% r/r, a pod koniec roku będzie bliżej 1,5% r/r,
głównie ze względu na efekt wysokiej bazy statystycznej. Inflacja bazowa będzie się pięła w górę do ok. 1,6-1,7% r/r pod koniec
roku. Takie tendencje inflacyjne będą sprzyjać utrzymaniu stóp procentowych NBP na obecnym poziomie.
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Inflacja CPI wyniosła 2,0% r/r w marcu, zgodnie ze wstępnym odczytem. W skali miesiąca ceny
spadły o 0,1% m/m. Tak, jak podejrzewaliśmy, spadek inflacji z 2,2% r/r w lutym wynikał przede
wszystkim z niższych cen żywności (-0,3% m/m), a w szczególności warzyw, które potaniały aż
o 5,4% m/m – najmocniej w tym miesiącu od co najmniej 10 lat. Sprawdziły się zatem prognozy,
że wysokie ceny warzyw w styczniu i lutym, spowodowane ostrą zimą na południu Europy,
cofną się, gdy na rynek wejdą polskie produkty. W pozostałych kategoriach ceny zachowywały
się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, chociaż na uwagę zasługuje kategoria „odzież i obuwie”,
która zanotowała nieco mocniejszy wzrost niż się spodziewaliśmy (1,8% m/m). Ceny gazu
spadły zaledwie o 1,5% m/m, mimo że dane dot. nowej taryfy gazowej wskazywały na co
najmniej dwukrotnie większą obniżkę. W kwietniu jednak ceny gazu ponownie pójdą w górę.
Według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła
0,7% r/r – najwyżej od 2014 r.
Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach inflacja utrzyma się w okolicy 2% r/r, a pod koniec
roku będzie bliżej 1,5% r/r, głównie ze względu na efekt wysokiej bazy statystycznej. Inflacja
bazowa będzie się pięła w górę do ok. 1,6-1,7% r/r pod koniec roku. Takie tendencje zmian cen
będą sprzyjać utrzymaniu stóp procentowych NBP na obecnym poziomie.
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