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Inflacja w dół pod wpływem kategorii bazowych
Inflacja w marcu obniżyła się do 1,3% r/r z 1,4% r/r w lutym, zgodnie ze wstępnym odczytem. Obniżka CPI wynikała przede
wszystkim ze słabszych tendencji cenowych w kategoriach bazowych. Inflację bazową po wyłączeniu cen żywności i energii
szacujemy na 0,7% r/r. Zachowanie kategorii bazowych sugerują, że wzrost cen w nadchodzących miesiącach może być
słabszy niż dotychczas szacowano, co będzie wsparciem dla gołębiej retoryki RPP. Spodziewamy się, że w połowie 2018 r.
inflacja tymczasowo przebije 2% r/r i pod koniec roku wróci w okolice 1,5%, podczas gdy inflacja bazowa będzie się wspinała w
kierunku 2% r/r.
8

25

Inflacja, % r/r

20

6

15

4
10

2

5

wrz 17

mar 18

mar 17

wrz 16

mar 16

wrz 15

wrz 14

mar 15

-2

0

mar 14

0

-5
-10

-4
-15
-6
-8

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

-20
-25

Inflacja w marcu obniżyła się do 1,3% r/r z 1,4% r/r w lutym, zgodnie ze wstępnym odczytem.
Obniżka CPI wynikała przede wszystkim z zachowania kategorii bazowych, przy czym nie
można wskazać jednego „winowajcy” – spadki cen wystąpiły w wielu kategoriach. Ceny
towarów i usług obniżyły się o 0,1% m/m a w ujęciu rocznym wzrosły odpowiednio o 1,1% i
2,0% (wobec 1,0% i 2,3% w lutym). Słabsze tendencje w kategoriach bazowych sugerują, że
wzrost cen w nadchodzących miesiącach może być słabszy niż dotychczas szacowano, co
będzie wsparciem dla gołębiej retoryki RPP. Spodziewamy się, że w połowie 2018 r. inflacja
tymczasowo przebije 2% r/r i pod koniec roku wróci w okolice 1,5%, podczas gdy inflacja
bazowa będzie się wspinała w kierunku 2% r/r.
Inflację bazową po wyłączeniu cen żywności i energii szacujemy na 0,7% r/r. Największy
ujemny wpływ na inflację miały kategorie: rekreacja i kultura (miesięczny spadek cen książek i
turystyki zorganizowanej) zdrowie (spadek cen wyrobów farmaceutycznych oraz usług
szpitalnych), inne towary i usługi (spadek cen ubezpieczeń) oraz wyposażenie mieszkania
(spadek cen mebli, urządzeń gospodarstwa domowego i środków czyszczących).
Ceny żywności obniżyły się o 0,1% m/m i była to przede wszystkim konsekwencja tańszych
warzyw i owoców, które zwykle w tym miesiącu drożeją. Obserwowaliśmy także dalszy spadek
cen masła, mleka, cukru i jajek. Ceny nośników energii obniżyły się o 0,5% m/m ze względu na
obniżkę stawki dystrybucyjnej gazu (ceny gazu obnizyły się 2,1% m/m). W kwietniu ceny gazu
lekko wzrosną, ale nie na tyle, by zrekompensować marcowy spadek.
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