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Kā liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati, patēriņa cenās Latvijā š.g. novembrī pieauga par 2,7%, salīdzinot ar pērnā
gada attiecīgo mēnesi. Šāds patēriņa cenu kāpums gada griezumā ir zemākais šī gada vienpadsmit mēnešos, izņemot jūlijā fiksēto
pieaugumu, kad inflācijas līmenis bija 2,6%. Patēriņa cenu pieaugums samazinās trešo mēnesi pēc kārtas, tādējādi jāsecina, ka
samērā augstais inflācijas līmenis, kas bija fiksēts iepriekšējos mēnešos, pakāpeniski atkāpjas.
Patēriņa cenu kāpuma piebremzēšanās galvenokārt ir saistīta ar pārtikas cenu izmaiņām. Ja vēl š.g. augustā pārtikas cenu gada
kāpums bija 7,3%, tam turpmākajos mēnešos pastāvīgi samazinoties, cenu pieaugums novembrī bija jau 5,2%. Taču pārtikas cenas
nodrošina lielāko devumu patēriņa cenu kāpumā visa šī gada garumā un novembris nebija izņēmums. Pārtikas cenu pieaugums
novembrī izskaidro 1,1 procentpunktu no kopējā inflācijas līmeņa. Svarīgi atzīmēt, ka samērā straujo pārtikas cenu kāpumu
nodrošina atsevišķu pārtikas produktu cenu pieaugums, ko izraisīja galvenokārt faktori ārējos tirgos un samērā vājā šī gada raža
Latvijā, kamēr lielākajai daļai pārtikas preču cenu palielinājums ir visai mērens. Tā piena produktu, eļļu un taukvielu, kā arī svaigo
augļu un dārzeņu cenas novembrī palielinājās attiecīgi par 12,4%, 21,2%, 7,2% un 5,7%, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu.
Turpretim tādiem pārtikas produktiem kā gaļa un gaļas izstrādājumi, kā arī maize un graudaugi cenu kāpums bija ievērojami
mazāks. Šo produktu cenas bija attiecīgi par 2,9% un 0,8% augstākas nekā pirms gada.
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Jēlnaftas cenas pasaules biržās š.g. novembrī sasniedza augstāko līmeni kopš šī gada sākuma,Brent markas jēlnafta novembrī
maksāja 62,9 ASV dolārus par barelu, tādējādi degvielas cenas Latvijā, kas visai operatīvi reaģē uz naftas cenu svārstībām,
novembrī palielinājās par 5,1%, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi iepriekšējā gadā. Spriežot pēc naftas cenām decembra sākumā,
līdzvērtīgs degvielas cenu kāpums sagaidāms arī decembrī.
No pakalpojumiem straujākais cenu kāpums novembrī bija fiksēts apdrošināšanai - par 54,0%, salīdzinot ar iepriekšējā gada
novembri, ko pamatā noteica transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas cenu pieaugums.
Noturīgs cenu kāpums nedaudz virs 3% pēdējos mēnešos fiksēts veselības aprūpes pakalpojumiem, ko galvenokārt ietekmēja cenu
kāpums farmaceitiskajiem produktiem un zobārstniecības pakalpojumiem.
Cenu līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir pieaudzis par 0,1%, ko pārsvarā ietekmēja energoresursu cenu dinamika un
atsevišķu pārtikas produktu cenu kāpums. Vājās ražas dēļ gan Latvijā, gan attiecīgo produktu importētājvalstīs īpaši izteikts cenu
kāpums ir novērojams dārzeņiem, kuru cenas novembrī pieauga par 8,9%. Savukārt, naftas cenu svārstības pasaules tirgos noteica
degvielas cenu pieaugumu par 1,4%.
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