
Tisková konference bankovní rady ČNB

1. března 2007

2. situační zpráva o hospodářském 
a měnovém vývoji



PPřřijatijatéé mměěnovnověěpolitickpolitickéé rozhodnutrozhodnutíí
a poma poměěr hlasovr hlasováánníí

Po projednání situační zprávy bankovní rada jednomyslně
rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro 

dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,50 %.



LednovLednováá prognprognóóza inflaceza inflace
a skutea skuteččnost za leden 2007nost za leden 2007
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PodrobnPodrobněějjšíší pohled na inflacipohled na inflaci
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VnVněějjšíší prostprostřřededíí

2007 2008
prognóza 2,1 1,7
CF - únor 1,9 1,7
prognóza 2,3 2,3
CF - únor 2,3 1,9
prognóza 1,8 1,9
CF - únor 1,9 2,1
prognóza 64,7 67,7
trh - únor 58,7 62,8

  Cena benzínu (USD/t) prognóza 594,1 645,7
trh - únor 545,3 594,0
prognóza 1,32 1,30
CF - únor 1,31 1,31

  1R EURIBOR (v %) prognóza 3,9 3,8
trh - únor 4,1 4,1

  Kurz USD/EUR (úroveň)

  Efektivní ukazatel spotřebitelských cen eurozóny (v %)

  Efektivní ukazatel cen výrobců eurozóny (v %)

  Efektivní ukazatel HDP eurozóny (v %)

  Cena ropy Brent (USD/barel)

Srovnání předpokladů ledové prognózy s únorovým výhledem 
založeným na šetření Consensus Forecasts a tržních očekáváních



DalDalšíší novnovéé úúdaje od posledndaje od posledníího ho 
mměěnovnovéého zasedho zasedáánníí BRBR

• cenové indikátory:
- lednový mzr. růst cen průmyslových výrobců (2,8 %)
- lednový mzr. růst cen zemědělských výrobců (11,8 %) 

• předstihové indikátory růstu:
- prosincový mzr. růst tržeb v maloobchodu (4,4 %) 
- prosincový mzr. růst průmyslové výroby (3,0 %)
- prosincový mzr. růst stavební výroby (15,4 %)

• vnější rovnováha: 
- prosincové saldo obchodní bilance (-3,2 mld. Kč)



HlavnHlavníí nejistoty prognnejistoty prognóózyzy

Rizika prognózy jsou vyrovnaná.

• posun ve výhledu zahraničního vývoje mírně
proinflačním směrem

• oproti prognóze slabší kurz 

• opačným směrem působí nižší lednová inflace


