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Ceny výrobců – prosinec 2015 
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  Průmyslová deflace se díky statistice zmirňuje 

 
Ceny českých průmyslových výrobců v prosinci klesly o 0,4 % m/m a o 2,9 % r/r. Náš odhad počítal se 
snížením o -0,2 % m/m a -2,6 % r/r, medián trhu naznačoval -0,3 % m/m a -2,7 % r/r.  
 
V roce 2015 klesly ceny průmyslových výrobců o 3,2 % r/r (v 2014 klesly o 0,8 %) a to zejména kvůli 
levnějším cenám ropných produktů. Naše prognóza ukazovala na pokles o 3,1 %. 
 
Nižší ceny ropy opět stály za meziměsíčním snížením průmyslových cen. Snížily se i ceny obecných kovů a 
potravin. V meziročním vyjádření došlo k zmírnění deflace z -3,7 % na -2,9 %, což byl ale pouze výsledek 
klesající srovnávací základny z předchozího roku. 
 
V dalších měsících bude efekt srovnávací základy nadále podporovat zmirňování deflace. Ovšem k úplnému 
vymizení deflace z českého průmyslu bude potřeba hlavně růst cen ropy a ten se zatím nedostavuje. Cena 
ropy i v lednu padala volným pádem a od začátku roku ztratila zhruba 20 % z ceny. Nejnovější zrušení 
mezinárodních sankcí Íránu jen přiživilo vznik dalších tlaků na cenu ropy. Je proto pravděpodobné, že 
deflace se z českého průmyslu bude vytrácet pomalu. 
 
V porovnání s loňským prosincem se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,1 %, zejména kvůli vyšším 
cenám zeleniny (84 %). Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 0,8 %, dražší byla drůbež 
(3,2 %) či mléko. 
 
Ceny stavebních prací se meziměsíčně nezměnily a ceny stavebních materiálů klesly o 0,4 %. 
 
Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v prosinci meziměsíčně snížily o 0,8 % především kvůli levnějším 
reklamním službám (9,8 %); v meziročním srovnání byly ceny tržních služeb nižší o 0,3 %, zatímco 
v listopadu se nezměnily. 
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