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Inflacja w dół pod wpływem paliw
Inflacja CPI wyniosła w czerwcu 1,5% r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. Szczegółowe dane pokazały, że za obniżką
wskaźnika CPI w porównaniu do maja (1,9% r/r) stały tylko i wyłącznie zmiany cen w kategorii transport (paliwa potaniały o
4,1% m/m plus mieliśmy do czynienia z wysoką bazą czerwca 2016 r.), podczas gdy zmiany w pozostałych kategoriach były
minimalne. Ceny żywności wzrosły o 0,1% m/m, czyli niżej od naszych oczekiwań. Niemniej, spodziewamy się, że w kolejnych
miesiącach ceny żywności będą rosły. Według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności energii
wyniosła w czerwcu 0,8% r/r, czyli tyle samo co przed miesiącem. Spodziewamy się stabilizacja inflacji w okolicy 1,5% r/r w
kolejnych miesiącach, przy czym ryzyko jest asymetryczne w górę w związku z możliwym wprowadzeniem opłaty drogowej.
Dane inflacyjne przemawiają za utrzymaniem polityki pieniężnej bez zmian.
8

25

Inflacja, % r/r

20

6

15
4
10
2

5
cze 17

gru 16

cze 16

gru 15

cze 15

gru 14

cze 14

gru 13

-2

0
cze 13

0

-5
-10

-4
-15
-6
-8

CPI
Żywność i napoje bezalk.
Nośniki energii
paliwa (prawa oś)

-20
-25

Inflacja CPI wyniosła w czerwcu 1,5% r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. Szczegółowe dane
pokazały, że za obniżką wskaźnika CPI w porównaniu do maja (1,9% r/r) stały tylko i wyłącznie
zmiany cen w kategorii transport (paliwa potaniały o 4,1% m/m plus mieliśmy do czynienia z
wysoką bazą czerwca 2016 r.), podczas gdy zmiany w pozostałych kategoriach były minimalne.
Na razie na horyzoncie nie widać czynników, które mogłyby znacząco podbić rynkowe ceny
paliw: spodziewamy się stabilizacji lub lekkiego wzrostu cen ropy przy słabnącym dolarze.
Niemniej, projekt ustawy wprowadzający nowy podatek od paliw pod nazwą „opłata drogowa”
sugeruje ryzyko wzrostu cen paliw o ok. 7,5%, co podbiłoby inflację o 0,3-0,4 punktu
procentowego. Nie wiemy jeszcze czy i kiedy taka opłata zostanie wprowadzona, ale naszym
zdaniem najwcześniejszym możliwym terminem jest wrzesień.
Ceny żywności wzrosły o 0,1% m/m, czyli mniej od naszych oczekiwań, a w dół zaskoczyły nas
przede wszystkim ceny mięsa, które wzrosły o 0,5% m/m. Niemniej, spodziewamy się, że w
kolejnych miesiącach ceny żywności będą rosły. W szczególności spodziewamy się dalszego
wzrostu cen mięsa, zwłaszcza wieprzowiny, czemu sprzyja przewaga popytu nad podażą w
całej Unii Europejskiej. Owoce podrożały o 0,8% m/m czyli dość mało jak na ten miesiąc
(średnia za lata 2010-2016 to 2,7% m/m). Wcześniej sugerowaliśmy, że majowe przymrozki
mogą wpłynąć na zbiory owoców i teraz pojawiają się już pierwsze dane na ten temat – na
przykład Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych sugerowało, że zbiory jabłek i gruszek będą
w tym roku odpowiednio o 30% i 40% niższe w skali rocznej. Naszym zdaniem wpłynie to na
wzrost cen owoców w nadchodzących miesiącach.
Rozczarowaniem okazały się zmiany cen w kategorii łączność, gdzie zaobserwowaliśmy
spadek o 0,4% m/m, w tym o 0,4% m/m w usługach telekomunikacyjnych. Obniżka cen
roamingu od 15 czerwca miała zatem w zasadzie pomijalny wpływ na CPI.
Według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w
czerwcu 0,8% r/r, czyli tyle samo co przed miesiącem (choć w zasadzie lekko się obniżyła, jeśli
spojrzymy na dalsze miejsca po przecinku). Spodziewamy się stabilizacji inflacji w okolicy 1,5%
r/r w kolejnych miesiącach, przy czym ryzyko jest asymetryczne w górę w związku z możliwym
wprowadzeniem opłaty drogowej.
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