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Rýchly komentár 

Inflácia v decembri 3 %. Priemerná inflácia v roku 2019 
dosiahla 2,7 %.  

Inflácia CPI v decembri zostala rovnaká ako v novembri (3,0 %). Dopytová inflácia bola 
2,1 % (tretí mesiac po sebe).  
 

Spomalili regulované ceny a zrýchlila 
dynamika cien pohonných látok (v %, 
príspevky zložiek v p. b.)                                         

Rast cien mäsa a výrobkov z mäsa prispieva 
v decembri už polovicou k dynamike cien 
potravín (v %, príspevky v p. b.)  

                     
Zdroj: ŠÚSR, NBS                                                                                      Zdroj: ŠÚSR, NBS 

 
Inflácia dosiahla rovnakú úroveň ako v novembri. Spomalenie medziročného rastu 
regulovaných cien bolo kompenzované očakávaným zrýchlením dynamiky cien pohonných 
látok.  
 
Ceny pohonných látok zaznamenali kladnú medziročnú dynamiku v dôsledku 
pokračujúceho silného bázického efektu. Bázický efekt by mal pôsobiť aj v januári 2020.  
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Dynamika regulovaných cien v decembri dočasne spomalila (plyn rástol v decembri 
2018 a v decembri 2019 nie). V januári predpokladáme výrazný nárast cien elektriny (o viac 
ako 8 %) a mierny rast cien tepla.  
 
Medziročný rast cien potravín sa mierne spomalil. Napriek tomu ich ceny boli vyššie ako 
očakávania. Rast cien mäsa na svetovom trhu sa naďalej prenáša aj do domáceho prostredia. 
Vývoj cien mäsa tak prispieva polovicou k celkovému rastu cien potravín na Slovensku.  
 
Dopytová inflácia bola aj v decembri stabilizovaná a podľa predpokladov. 
 
Regulované ceny spomalili dočasne. Plyn rástol 
v decembri 2018. V decembri 2019 nerástol (v 
%, príspevky v p. b.)  

 
Inflácia bola rýchlejšia ako očakávania v P4Q-
2019 kvôli potravinám (v %, príspevky v p. b.) 

              
 
Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS                                                                      Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS 
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Vývoj predpokladaného a skutočného vývoja inflácie CPI v decembri 2019

Potraviny
Pohonné 

látky
Regulované 

ceny
Čistá inflácia bez 
pohonných látok

CPI

C2 Predpoklad v minulom nowcastingu na december 2019 
1 4.8 5.3 3.0 2.2 2.91

D1 December 2019 skutočnosť 
1 5.7 4.0 3.0 2.1 2.98

D1C2 Chyba predchádzajúcej predikcie P4Q 
2 0.15 -0.04 -0.01 -0.03 0.07

Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS

Poznámka: Čistá inflácia bez PHL pozostáva z cien trhových služieb a obchodovateľných tovarov bez pohonných látok
1) Medziročná dynamika; 2) Príspevok k chybe inflácie CPI z predchádzajúcej predikcie P4Q v p. b.
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