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Inflácia je základným makroekonomickým 
ukazovateľom, ktorý vyjadruje priemernú mieru 
zmeny cien tovarov a služieb kupovaných za 
účelom spotreby.

Index spotrebiteľských cien (CPI)

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien 
(HICP)

Jadrová inflácia

Príspevok jadrovej inflácie vyjadruje, o koľko 
percent by sa v príslušnom období zmenila cenová 
hladina, keby nedošlo k zmene cien vplyvom 
administratívnych zásahov.

Pokiaľ nedochádza k žiadnym zmenám adminis-
tratívnych a regulovaných cien a k zmene daní, 
jadrová inflácia je zhodná s celkovou infláciou.
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slúži ako významný ukazovateľ pre posudzo- 
vanie vplyvu vývoja cien na životnú úroveň 
obyvateľstva

je využívaný pri valorizácii dôchodkov a miezd, 
pri posudzovaní vplyvu vývoja cien na životné 
minimum a ďalšie účely

slúži na medzinárodné porovnanie cenového 
vývoja v rámci krajín Európskej Únie a Európ-
skeho hospodárskeho priestoru

je jedným z konvergenčných kritérií pre vstup 
do eurozóny
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Parita kúpnej sily (PKS) je dôležitý ekonomický 
faktor umožňujúci porovnávať  ekonomickú silu 
jednej krajiny oproti  inej krajine, alebo zoskupeniu 
krajín.

Na základe parity kúpnej sily sa počítajú 
porovnávacie indexy cenovej hladiny (PLI),  ako 
pomer pa- rity kúpnej sily a výmenného kurzu vo 
vzťahu k inej krajine alebo priemeru skupiny krajín 
(napr. EU 28) a týmto umožňujú porovnanie ceno-
vých úrovní jednotlivých krajín.

Ak je PLI väčší ako 100, tak príslušná krajina je 
“drahšia” v porovnaní so základnou krajinou alebo 
skupinou krajín, ak je PLI menšie ako 100, daná 
krajina je “lacnejšia” v porovnaní so základnou 
krajinou, resp. skupinou krajín.

V júni 2017 Eurostat zverejnil výsledky porovnáva-
nia cenových indexov pre skupinu 28 Európskych 
krajín  za rok 2016. Cenový  prieskum  obsahoval 
2 400 spotrebných tovarov a služieb.

Graf zobrazuje indexy cenových hladín pre 28 
Európskych krajín za rok 2017. Z grafu je zrejmé, 
že Švajčiarsko a severné krajiny Európy (Dánsko, 
Luxembursko, Švédsko, Fínsko) patria k “najdrah- 
ším” krajinám. Krajiny východnej Európy (Bul- 
harsko, Poľsko, Rumunsko) patria k “najlacnejším” 
krajinám. Slovensko má spotrebiteľské ceny na 
úrovni 69% priemeru 28. Európskych krajín.

POROVNÁVACIE INDEXY CENO-
VEJ HLADINY

Index cien priemyselných výrobcov

Index cien stavebných prác

Index cien poľnohospodárskych výrobkov

Index cien dodávok tovarov a služieb
do poľnohospodárstva

Index cien vybraných trhových služieb

Indey cien surového dreva

Indexy cien nehnuteľností

CENY PRODUKČNÝCH ŠTATISTÍK

vyjadrujú samostatne mieru cenových zmien 
produkcie realizovanej na domácom a na za- 
hraničnom trhu.

popisuje vývoj cien stavebných prác a cien 
materiálov a výrobkov spotrebovávaných v sta- 
vebníctve

zisťovaný je vývoj cien vybraných hlavných 
poľnohospodárskych výrobky za oblasť 
rastlinnej a živočíšnej výroby

sleduje sa vývoj cien dodávok tovarov a slu- 
žieb potrebných pre zabezpečenie poľnohos- 
podárskej prvovýroby

popisuje vývoj cien vybraných trhových 
služieb určených prevažne pre podniky

sledovaný je vývoj cien vybraných sortimentov 
ihličnatého a listnatého surového dreva

sleduje vývoj cien nehnuteľností určených na 
bývanie v členení na nové a existujúce 
nehnuteľnosti. Konkrétne sa jedná o realizačné 
ceny, t.j. ceny ktoré kupujúci reálne zaplatili za 
nadobudnuté nehnuteľnosti. Ceny sú zisťované 
vrátane cien pozemkov, ktoré sú súčasťou 
nehnuteľnosti
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