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Nasz komentarz


Według wstępnego szacunku GUS inflacja mierzona wskaźnikiem CPI wzrosła w lipcu do 5,0%
r/r z 4,4% r/r w czerwcu. Jest to najwyższy poziom inflacji od połowy 2011 r. Zwyżka inflacji
była spodziewana ze względu na drożejące paliwa, niemniej skala jej wzrostu zaskoczyła
negatywnie. Presja inflacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie. Co prawda znaczna część
wzrostu jest wywołana przez ceny surowców i ceny regulowane (energia), niemniej w
warunkach silnego popytu wyższe koszty będą przerzucane na ceny konsumpcyjne, co będzie
utrwalało inflację na podwyższonych poziomach.



Źródłem niespodzianki inflacyjnej był nieco silniejszy niż szacowaliśmy wzrost cen paliw
(+4,4% m/m i 30% r/r), a także inflacji bazowej. Sezonowy spadek cen żywności w lipcu tego
roku był niższy niż przed rokiem, aczkolwiek było to zgodne z naszymi oczekiwaniami.
Niemniej na podwyższonym poziomie kształtuje się także inflacja bazowa, która w lipcu
zapewne nie ulegała istotnym zmianom. Według naszych szacunków wskaźnik CPI po
wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł 3,5-3,6% r/r. Przy publikacji szybkiego szacunku CPI
GUS nie podaje struktury zmian cen w całym koszyku inflacyjnym. Niemniej w naszej ocenie
możliwe jest nieznaczne przyspieszenie dynamiki cen dóbr, na co wpływa wciąż silny popyt, a
jednocześnie rosnące koszty i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Utrzymuje się zapewne także
wyraźny wzrost cen usług, szczególnie tych, które zostały odmrożone po wydłużonym okresie
utrzymywania restrykcji dla działalności gospodarczej (gastronomia, hotele).



W naszej ocenie presja inflacyjna będzie utrzymywała się na podwyższonym poziomie i
kolejne miesiące nie przyniosą spadku wskaźnika CPI. Szczególnie, nie będzie temu sprzyjać
podwyżka cen gazu, która spowoduje podniesienie wskaźnika CPI o ok. 0,1 pkt proc.
Utrzymanie się podwyższonej presji inflacyjnej sugerują też badania koniunktury wskazujące
na wzrost komponentu spodziewanych cen w handlu detalicznym i części usług. Rosnące
koszty związane z wysokimi cenami surowców, transportu, a także wyższe ceny energii, gazu i
innych cen regulowanych znajdą swoje odzwierciedlenie w cenach dla konsumentów.



Dzisiejsze dane inflacyjne nie zmieniają zasadniczo perspektyw polityki pieniężnej w Polsce w
najbliższych miesiącach, ponieważ RPP chce poczekać zapewne na ocenę wpływu
nadchodzącej czwartej fali pandemii na gospodarkę. Jeśli uda się uniknąć silnego obciążenia
służby zdrowia, co jest scenariuszem prawdopodobnym biorąc pod uwagę szczepienia, to skala
możliwych restrykcji nie powinna istotnie wpłynąć na ścieżkę wzrostu gospodarczego. W
warunkach inflacji utrzymującej się powyżej celu NBP, a także rosnących ryzyk dla

scenariusza sprowadzenia inflacji do celu w horyzoncie najbliższych trzech lat, Rada może
rozpocząć normalizację polityki pieniężnej jeszcze w tym roku. Proces ten może rozpocząć się
nie wcześniej niż w listopadzie, kiedy publikowana będzie nowa projekcja inflacji i PKB.

-

