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Kā liecina Centrālās Statistikas pārvaldes sniegtā informācija šā gada jūnijā pirmo reizi kopš pērnā gada decembra Latvijā fiksēts
patēriņa cenu kritums. Salīdzinājumā ar maiju patēriņa cenas jūnijā Latvijā mazinājušās par 0,2%. Savukārt gada inflācija
samazinājusies līdz 0,6% no 1,2% maijā.
Patēriņu cenu kritums jūnijā vērtējams kā neliels pārsteigums, jo Latvijai nav raksturīga sezonāla patēriņa cenu samazināšanās
jūnijā. Tas saistīts ar netipiski agru sezonālu cenu kritumu dārzeņiem par 15,4% salīdzinājumā ar maiju. Parasti sezonālais cenu
kritums dārzeņiem statistikā tiek uztverts mēnesi vēlāk – jūlijā. Šāda situācija skaidrojama gan ar izteiktāku sezonālu cenu kāpumu
dārzeņiem šī gada pavasara mēnešos, gan ar laiku, kad veikalu plauktos nonāk jaunā raža. Patēriņa cenu apsekojums tiek veikts
mēneša vidū, tādēļ pat nedaudz ātrāks sezonālais cenu kritums statistikā var tikt uztverts mēnesi ātrāk nekā citus gadus.
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Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka pārtikas cenu izmaiņas Latvijā ir atkarīgas arī no pasaules cenu izmaiņām. Saskaņā ar ANO Pārtikas un
lauksaimniecības organizācijas sniegto informāciju neapstrādātās pārtikas cenas pasaulē gada laikā kritušās par 20%. Savukārt
Latvijā pārtikas cenas pēdējā gada laikā mazinājušās par 2,3%.
Neskaitot pārtikas cenas, inflāciju maijā ietekmēja arī energoresursu cenu izmaiņas. Naftas cenām pakāpeniski pieaugot no to
zemākā punkta šā gada janvārī, jau piekto mēnesi pēc kārtas Latvijā palielinājās degvielas cenas. Salīdzinājumā ar maiju tās
augušas par 1,5%, taču salīdzinājumā ar pērnā gada jūniju degvielas cenas kritušās par 10,5%.
Lai arī naftas cenas pakāpeniski pieaug, tomēr pēc divu mēnešu pārtraukuma atkal samazinājušās siltumenerģijas cenas. Tas
skaidrojams ar to, ka dabasgāzes iepirkuma cenas Latvijā ir atkarīgas no pasaules energoresursu cenām pēdējo deviņu mēnešu
laikā. Tādējādi pašlaik siltumenerģijas cenas vēl ietekmē straujais naftas cenu kritums pērnā gada nogalē un šī gada sākumā.
Salīdzinājumā ar maiju siltumenerģijas cenas kritušās par 2,2%.
Arī Latvijā patēriņa cenu izmaiņas turpina noteikt ārējie faktori. Saskaņā ar AS “Latvijas Gāze” sniegto informāciju par dabasgāzes
tirdzniecības cenām siltumenerģijas tarifi varētu samazināties arī jūlijā. Tāpat jūlijā par 8-13% samazināsies dabasgāzes tarifi
mājsaimniecībām.
Papildus tam šonedēļ atkal vērojams naftas cenu kritums pasaules tirgos, kā rezultātā varētu atkal nedaudz samazināties
degvielas cenas. Lai gan pēdējos mēnešos ir pieaugušas patērētāju un uzņēmēju inflācijas gaidas, sagaidāms, ka inflācija
saglabāsies zema arī turpmākajos mēnešos. Tomēr kopumā jāatzīmē, ka inflācija un tās tendences Latvijā būtiski neatšķiras no ES
vidējiem rādītājiem.
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