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4. situační zpráva o hospodářském 
a měnovém vývoji



PPřřijatijatéé mměěnovnověěpolitickpolitickéé rozhodnutrozhodnutíí
a poma poměěr hlasovr hlasováánníí

Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB rozhodla 
většinou hlasů ponechat limitní úrokovou sazbu pro 

dvoutýdenní repo operace nezměněnou na stávající úrovni 
2,5%. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní

rady, dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 0,25 
procentního bodu.



VnVněějjšíší prostprostřřededíí

Srovnání předpokladů dubnové a ledové prognózy

2007 2008
leden 2,1 1,7
duben 1,8 1,7
leden 2,3 2,3
duben 2,2 1,9
leden 1,8 1,9
duben 2,2 2,2
leden 64,7 67,7
duben 61,6 65,5

  Cena benzínu (USD/t) leden 594,1 645,7
duben 586,2 621,1
leden 1,32 1,30
duben 1,32 1,31

  1R EURIBOR (v %) leden 3,9 3,8
duben 4,1 4,0

  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)



DubnovDubnováá prognprognóóza inflaceza inflace
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PrognPrognóóza inflace bez primza inflace bez primáárnrníích ch 
dopaddopadůů nepnepřříímých danmých daníí
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S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je 
konzistentní postupný růst nominálních úrokových sazeb na 
celém horizontu prognózy.



SrovnSrovnáánníí s lednovou progns lednovou prognóózouzou

• Oproti lednové prognóze mírně vyšší ekonomický růst v letech 2007 
i 2008.

• Reálná ekonomika bude působit proinflačně v obou letech, zatímco 
v lednové prognóze tak působila pouze v roce 2007.

• Inflace je oproti lednové prognóze nejprve vyšší, počínaje 
3.čtvrtletím 2008 naopak nižší. 

• V horizontu měnové politiky  (ve 2. a 3. čtvrtletí 2008) se inflace 
očištěná o primární dopady nepřímých daní (tj. inflace, na kterou 
reaguje měnová politika) pohybuje v dolní polovině tolerančního 
pásma pro inflační cíl. 



DubnovDubnováá prognprognóózaza

 Prognóza celkové inflace v:
 prosinci 2007 3,2 - 4,2 %
 prosinci 2008 2,7 - 4,1 %

 Prognóza inflace bez primárních dopadů nepřímých daní v:
 březnu 2008 (+4 čtvrtletí) 2,1 - 3,5 %
 září 2008 (+6 čtvrtletí) 2,2 - 3,6 %
 

 Prognóza růstu HDP v roce:
 2007                                                    4,9 - 6,5 %
 2008                                                    3,8 - 6,8 %



HlavnHlavníí nejistoty prognnejistoty prognóózyzy

Rizika základního scénáře prognózy jsou zhruba 
vyrovnaná

Hlavní rizika a nejistoty:
- nové údaje o domácím vývoji zveřejněné od 

zpracování prognózy
- zahraniční vývoj
- fiskální reforma
- kurz CZK/EUR 


