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Rýchly komentár 

Zrýchlenie inflácie v marci v znamení benzínu a cigariet.  

Inflácia v marci zrýchlila na 1,4 % v dôsledku drahších cigariet a pohonných látok. V ich 
cenách sa premietla vyššia spotrebná daň na tabakové výrobky.  

 

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

Ceny obchodovateľných tovarov bez 
pohonných látok zrýchlili vďaka cigaretám  
(medziročne v %, príspevky v p. b.) 

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

 
K zrýchleniu inflácie CPI prispel marcový rast cien ropy a cigariet. Rast cien ropy sa 
premietol do očakávaného rastu cien benzínu a nafty aj na Slovensku. Zavedenie vyššej 
spotrebnej dane na tabakové výrobky sa prejavilo v marci v plnej miere . Samotný vplyv zmeny 
spotrebných daní prispel k zrýchleniu inflácie o 0,30 percentuálneho bodu. Súčasne sa zvýšili 
aj ceny samotných cigariet bez dane. To sa premietlo v zrýchlení cien obchodovateľných 
tovarov. Spolu tak rast cien cigariet a spotrebnej dane na tabakové výrobky prispeli 0,38 
percentuálneho bodu k vyššej inflácii.  
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Ceny potravín klesli medziročne už tretí mesiac po sebe. Ich pokles by sa mal v najbližších 
mesiacoch zastaviť. K zmene trendu v polovici roka by mali prispieť vysoké ceny agrokomodít. 
V nasledujúcich mesiacoch roka by tak mali spotrebiteľské ceny potravín aj na Slovensku 
výrazne rásť. 
 
Čistá inflácia bez pohonných látok mierne  je stabilná na úrovni 2,0 %. Pokračujúce 
opatrenia proti šíreniu koronavírusu naďalej sťažujú zisťovanie cien.  
 
Medziročný pokles cien potravín sa v marci 
prehĺbil (medziročne v %, príspevky v p. b.)   

V nasledujúcich mesiacoch by ale ceny potravín 
mali výrazne rásť   (medziročne v %) 

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