
    

 

 

 

 

Komentář 
 
Inflace – leden 2014 

12.2.2014 

 
  Inflace – proti poklesu cen energií jde efekt slabé koruny 

 
Spotřebitelské ceny na začátku roku vzrostly o 0,1 % meziměsíčně, což znamená zpomalení meziroční míry 
inflace na 0,2 % z prosincové úrovně 1,4 %. To bylo plně v souladu s naším odhadem i mediánem trhu 
(Reuters). Nejistota odhadů tentokrát byla velmi vysoká, na což ukazoval i velký rozptyl odhadů od -0,4 % 
m/m do + 0,8 %.  
 
Za lednovým vývojem cen stojí především z jedné strany pokles cen energií a z druhé strany slabší koruna, 
která na počátku roku vedla k přecenění řady ceníků, a k tomu se přidaly sezónní vlivy růstu některých 
potravin. Ačkoliv některé odhady mířily výrazně výš, zázrak se nestal, ekonomika sice oživuje ale inflace je 
utlumená. Reakce trhu by proto měla být spíše slabá, přičemž překvapená by neměla být ani ČNB. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu cen vypadá následovně: 
 
0,1 % = 0,3 (potraviny) + 0,2 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (ostatní) +0,1 (rekreace a kultura) -0,4 
(bydlení a energie) - 0,1 (odívání a obuv) – 0,1 (zdraví) 
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá následovně: 
 
0,2 % = 0,6 (potraviny) - 0,7 (bydlení a energie) + 0,4 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a 
ubytování) -0,3 (pošta a telekomunikace) -0,1 (bytové zařízení) + 0,1 (odívání a obuv) + 01 (doprava) -0,1 
(zdraví) + 0,1 (ostatní) 
 
Počítáme s tím, že míra inflace v průběhu roku poroste a ve čtvrtém čtvrtletí se bude nacházet mírně nad 
dvouprocentním cílem ČNB. Tou dobou by pak ČNB mohla přemýšlet o opuštění režimu kontroly kurzu 
koruny. Za celý rok 2014 čekáme průměrnou míru inflace 1,3 %. 
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