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  Ceny průmyslových výrobců – prudký růst kvůli slabé koruně 
 
Ceny průmyslových výrobců překvapily nepříjemně, když v listopadu meziměsíčně povyskočily o 0,8 %. Trh 
čekal růst jen o 0,1 % m/m, my o 0,2 % m/m. Za takto prudkým nárůstem pravděpodobně stojí oslabení 
koruny vyvolané ČNB, což zvýšilo dovozové ceny. Takovýto šok se projeví nejprve právě v cenách výrobců 
a až se zpožděním ve spotřebitelských cenách. 
 
Co se struktury týče, tak rostla většina položek, zejména pak ceny dopravních prostředků a kovů. Rozklad 
meziměsíčního růstu tak vypadá takto: 
 
0,8 % = +0,1 (dřevo, papír) +0,1 (koks a ropa) +0,1 (pryž a plasty) +0,2 (kovy) +0,3 (dopravní 
prostředky) 
 
Meziročně se výrobní inflace zvýšila na 0,7 % z 0,0 % v říjnu. Pokud si rozložíme meziroční růst cen 
průmyslových výrobců, tak obdržíme toto: 

 
0,7 % = -0,5 (koks a ropa) -0,2 (chemie) +0,1 (pryž a plasty) +0,4 (dopravní prostředky) +0,7 (elektřina, 
plyn) -0,1 (vodné a stačné). 
 
Snaha ČNB bojovat proti decelerující inflaci oslabením koruny tak začíná přinášet první „ovoce.“ 
Listopadové PPI je tak vůbec prvním makroekonomickým číslem, ve kterém se projevil efekt slabé koruny. 
 
Zvýšily se rovněž ceny zemědělských výrobců o 2,9 % m/m. Rostly zejména ceny brambor a vajec. 
Nicméně meziroční pokles cen se ještě prohloubil na 5,2 % z 3,3 % v říjnu. 
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