Ceny

Ceny výrobců
šly vzhůru
v zemědělství a
průmyslu, poklesly
ve stavebnictví a
tržních službách

Ceny komodit na světových trzích zejména poslední čtvrtině roku 2010 prudce
rostly, což ovlivnilo v ČR zejména ceny zemědělských rostlinných produktů.
V průmyslu pak, přes čtvrtinový růst cen v odvětví, kam patří i rafinované ropné
produkty, působil tento vývoj i na růst cen ve zpracovatelském průmyslu.
Naopak ceny tržních služeb - v souladu s pomalejší reakcí tohoto sektoru na
cyklický vývoj ekonomiky - v roce 2010 meziročně poklesly, podruhé za období
1995-2010. S pokračujícím propadem stavební produkce korespondoval v roce
2010 i cenový vývoj a ceny stavebních prací se poprvé od roku 1990
meziročně snížily.

 Cenové
zotavení
v zemědělství
ovlivnil i předchozí
čtvrtinový propad

Ceny v zemědělství ČR charakterizuje odlišný vývoj rostlinné a živočišné
produkce. Zatímco živočišné výrobky (+4,2 % y/y) jsou vlivem masívních
dovozů vytlačovány z produkce českého zemědělství, což má svůj odraz i
v ceně, rostlinné výrobky reagují citlivěji na světové ceny a v roce 2010 stouply
meziročně o 6,3 %. Šlo o nejvyšší růst ve sféře výrobních cen v ČR –
s výjimkou cen ropných produktů a chemických výrobků.
Celkově došlo v roce 2010 v českém zemědělství k cenovému zotavení (+5,4
%). Předchozí rok se totiž ceny rostlinných výrobků meziročně propadly o 32 %
(také vlivem srovnávací základny) a ceny živočišných produktů klesly o 15 %.
Kvartální vývoj v roce 2010 ukázal od 2. čtvrtletí gradující růst cen živočišných
produktů (daný však jen růstem cen mléka, masná produkce i vejce zlevnily),
v rostlinné produkci pak raketový nárůst ve 4. čtvrtletí (ovlivněný hlavně
zdražením ovoce, zeleniny a obilí).

 Spotřebitelské
ceny by se bez
vlivu daňových
změn pohybovaly
v prvním pololetí
podle HICP
v deflačním pásmu

Spotřebitelské ceny rostly mírně, průměrná míra inflace ve výši 1,5 % byla třetí
nejnižší za poslední dvě dekády. Proti krizovému roku 2009 se o 0,5 p.b.
zvýšila. Růst spotřebitelských cen však zvyšovaly zejména od druhé poloviny
roku potraviny, z nich pak především potraviny sezónní a také mléko a mléčné
výrobky. V prosinci již byly ceny meziročně vyšší o 2,3 %, také vlivem
prudkého růstu cen pohonných hmot. Tempa růstu cen zboží a cen služeb se
během roku sbližovala a ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenaly ceny zboží růst o 1,9
%, ceny služeb o 2,1 %.
V evropském srovnání rostly spotřebitelské ceny v ČR podle harmonizovaného
indexu pomaleji než v EU 27. Vliv změn daňových sazeb lze z tempa růstu
spotřebitelské inflace vydělit a zjistit cenovou dynamiku za předpokladu, že by
k daňové úpravě nedošlo. Z údajů Eurostatu vyplývá, že pokud by bývalo
nedošlo ke změně daňových sazeb, pohybovala by se v ČR podle
harmonizovaného indexu spotřebitelských cen celé loňské první pololetí
v deflačním pásmu.
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