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Rýchly komentár 

V januári inflácia spomalila vďaka regulovaným cenám 
energií.  

Inflácia v januári spomalila na 0,7 %. Prispel k tomu najmä pokles cien plynu a elektriny 
pre domácnosti. Čistá inflácia bez pohonných látok zatiaľ nespomaľuje a je vyššia ako 
predpoklady. 

 

Inflácia spomalila (medziročný rast v %, 
príspevky zložiek v p. b.)                                         

Regulované ceny spomalili najmä vplyvom 
poklesu cien plynu a elektriny (medziročný 
rast v %, spomalenie v p. b.)   

                
Zdroj: ŠÚSR, NBS                                                                                      Zdroj: ŠÚSR, výpočet NBS 
Zložky inflácie očistené o vplyv zmeny nepriamych daní 

 
K spomaleniu inflácie CPI o takmer 1 percentuálny bod prispel najmä očakávaný 
januárový pokles regulovaných cien plynu o takmer 10 % a elektriny o viac ako 4 %. 
Tento efekt pretrvá počas celého roka 2021.  
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Ceny potravín v januári medziročne klesli. Stalo sa tak prvý raz od roku 2016. Záporná 
dynamika je len dočasná. V priebehu roka 2021 by sa mal rast cien komodít premietnuť do 
postupného zvýšenia cien potravín aj na Slovensku.   
 
Čistá inflácia bez pohonných látok zostáva naďalej nad 2 %. Jej prekvapivo vysoká 
dynamika je výsledkom neočakávaného výrazného rastu cien služieb mobilnej telekomunikácie 
v januári. K udržaniu relatívne vysokej čistej inflácie pomáha aj imputácia cien.  
 
Ceny pohonných látok rástli v dôsledku takmer okamžitého prenosu rastu cien ropy na 
svetovom trhu do cien aj na Slovensku. 
 
K oslabeniu inflácie prispeli aj ceny potravín 
(medziročne v %, príspevky v p. b.)   

Ceny služieb zrýchlili vďaka rastu cien 
mobilnej telekomunikácie  (medziročne v %, 
príspevky v p. b.) 

                    
Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS                                                                      Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS 
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