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Prognóza inflace ze 4. SZ (duben 02)
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květen 2002: 2,5 % - mírně pod prognózou a dle 
očekávání ČNB poprvé pod koridorem cíle



Vývoj od posledního měnového 
zasedání BR

• úrokové sazby
– mírný pokles delších sazeb peněžního trhu
– zároveň pokles inflačních očekávání

• kurz koruny
– stabilní úroveň vůči EUR, v posledních dnech razantní posílení
– posilování vůči USD způsobeno převážně vývojem EUR/USD 

(příznivý cenový vliv na vývoj OB)

 mírné zpřísnění měnových podmínek, převážně
prostřednictvím kurzu



Předpoklady o vnějším prostředí dle 
Consensus Forecast se v zásadě nezměnily

2002 2003
duben 1.7 1.6
červen 1.9 1.8
duben 0.2 1.7
červen 0.4 1.6
duben 0.9 2.5
červen 1.0 2.5
duben 22.1 22.1
červen 21.9 22.1
duben 0.89 0.93
červen 0.92 0.96

Kurz USD/EUR (průměr)

Spotřebitelské ceny v SRN 
(ke konci roku)
Ceny prům. výrobců v SRN 
(ke konci roku)
HDP v SRN (celorok)

Cena ropy  uralské (průměr)



• růst HDP v 1Q 2002 (2,5%) v souladu s prognózou (2,6%)
– tempo růstu domácí poptávky podporováno vývojem veřejných 

financí
– zpomalení vnější poptávky a posílení kurzu povede v letošním 

roce v souladu s prognózou ke zpomalení růstu HDP (oproti 2001)
– revize růstu HDP v letech 1999-2001 nemění zásadním způsobem 

pohled ČNB na vývoj české ekonomiky
• signály o vývoji zahraničního obchodu nejednoznačné -

příznivé údaje o vývoji běžného účtu v 1Q 2002,  vyšší než
očekávaný schodek zahraničního obchodu v květnu. 

Nové údaje od posledního 
měnového zasedání BR



Důvody pro přijaté měnově-
politické rozhodnutí

• většina aktuálních údajů v souladu s dubnovou 
prognózou

• mírný nárůst desinflačních rizik vlivem vnějších faktorů
• domácí poptávka se vyvíjí uspokojivě


