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Patēriņa cenas maijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājušās par 0,6%, uzrādot nedaudz straujāku kāpumu nekā parasti šajā
mēnesī. To ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu, alus, atsevišķu pārtikas preču un telekomunikāciju pakalpojumu cenu
pieaugums. Neskatoties uz to, cenas joprojām ir zemākas nekā pirms gada, un salīdzinājumā ar pagājušā gada maiju ir
samazinājušās par 0,8%, uzrādot tādu pašu kritumu kā pagājušajā mēnesī.
Cenu samazināšanos gada griezumā turpina noteikt naftas cenu kritums pasaules tirgū, un tai sekojošais degvielas,
siltumenerģijas, gāzes un citu ar energoresursiem saistīto cenu samazinājums Latvijā. Kopumā elektroenerģijas, siltumenerģijas,
gāzes un cita kurināmā cenas maijā bijušas par 8,9% zemākas nekā pirms gada, savukārt degvielas cenas gada laikā samazinājušās
par 13,4%.

Noderīga ziņa? Padalies!

Arī pārtikas cenas, kuras ietekmē gan kopējā pārtikas izejvielu un energoresursu cenu samazināšanās pasaules tirgū, gan
reģionālās problēmas piena pārstrādes nozarē, gada griezumā samazinājušās par 0,2%. Kopējo cenu līmeni maijā gada griezumā
pazemināja arī atpūtas un kultūras grupas preču un pakalpojumu cenu samazināšanās par 0,2 procentiem.
Savukārt lielākā patēriņa cenas paaugstinošā ietekme pēdējā gada laikā bija alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu cenu
pieaugumam attiecīgi par 5,5% un 6,3%, kā arī veselības aprūpes cenu pieaugumam par 2,4 procentiem.
Pēdējo mēnešu cenu dinamika pa atsevišķām preču un pakalpojumu grupām skaidri parāda, ka pašreizējais zemais inflācijas
līmenis ir izmaksu samazināšanās rezultāts, krītoties resursu cenām pasaules tirgū, un atšķirībā no pieprasījuma puses izraisītas
deflācijas, kopumā ir gan patēriņu, gan ražošanu veicinošs. Tomēr līdz ar naftas cenu paaugstināšanos pēdējo mēnešu laikā un
iepriekšējā bāzes krituma efektu izzušanu jau gada otrajā pusē resursu cenu krituma ietekme mazināsies, un gada griezumā
atsāksies mērens cenu pieaugums.
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