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Rýchly komentár 

K miernemu zrýchleniu inflácie vo februári prispela ropa.  

Inflácia vo februári zrýchlila v dôsledku nárastu cien pohonných látok na 0,9 %. Čistá 
inflácia bez pohonných látok mierne spomalila. 

 

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

Ceny ropy a príspevok pohonných látok do 
inflácie  (medziročne v %, príspevky v p. b.)   

                 
Zdroj: ŠÚSR, NBS                                                                                      Zdroj: ŠÚSR, výpočet NBS 

Zložky inflácie očistené o vplyv zmeny nepriamych daní 

 
K miernemu zrýchleniu inflácie CPI prispel najmä rast cien ropy. Ten sa premietol do 
zvýšenia cien benzínu a nafty. Ceny pohonných látok by mali pokračovať v raste vo veľmi 
krátkom horizonte. Prispejú k zrýchľovaniu inflácie v nasledujúcich troch mesiacoch.  
 
Ceny potravín boli aj vo februári veľmi nízke. Medziročne klesli druhý mesiac po sebe. 
Dá sa očakávať vzhľadom  na pozorovaný rast cien komodít, že ich dynamika v druhej polovici 
roka 2021 akceleruje. Práve výrazný rast cien komodít sprevádzajúci pozitívne ekonomické 
očakávania môže predstavovať inflačné riziko. Ceny cigariet rástli vo februári pomalšie, ako 
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sa čakalo. Príčinou bolo predzásobenie sa cigaretami s ešte nezmenenou spotrebnou daňou. 
Cigarety už iba s vyššou spotrebnou daňou sa budú predávať od apríla. 
 
Čistá inflácia bez pohonných látok spomalila pod 2,0 %. Aj napriek rastu cien mobilnej 
komunikácie je naďalej vysoká. Zatvorené obchody a prevádzky služieb sťažujú zisťovanie cien 
a v niektorých prípadoch sú ceny len imputované.  
 
Ceny služieb, najmä hotelov, reštaurácií a kaviarní môžu po budúcom uvoľnení 
obmedzení opatrení rásť. Príčinou môže byť pôsobenie odloženého dopytu spotrebiteľov, 
rast nákladov a menšia ponuka v dôsledku rušených prevádzok. 
 
K oslabeniu inflácie prispeli ceny potravín 
(medziročne v %, príspevky v p. b.)   

Ceny služieb naďalej rýchlo rastú vďaka 
zvýšeniu cien mobilnej telekomunikácie v 
januári  (medziročne v %, príspevky v p. b.) 
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