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PPřřijatijatéé mměěnovnověěpolitickpolitickéé rozhodnutrozhodnutíí
a poma poměěr hlasovr hlasováánníí

Po projednání situační zprávy bankovní rada 
rozhodla většinou hlasů ponechat limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající
úrovni 3,50  %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět 
členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro 

zvýšení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu.



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

Srovnání předpokladů říjnové prognózy s výhledem založeným na 
prosincovém šetření Consensus Forecasts a aktuálních tržních očekáváních

2007 2008 2009
prognóza 1,9 1,7 1,8

CF -prosinec 2,0 1,9 1,8
prognóza 2,3 2,1 2,0

CF -prosinec 2,3 2,2 2,2
prognóza 2,6 2,3 2,0

CF -prosinec 2,6 2,0 2,0
prognóza 69,2 73,2 71,6

trh - prosinec 72,4 87,2 85,8
  Cena benzínu (USD/t) prognóza 667,0 675,5 694,0

trh - prosinec 697,7 793,0 815,5
prognóza 1,35 1,36 1,33

CF -prosinec 1,37 1,45 1,38
  1R EURIBOR (v %) prognóza 4,3 4,1 4,4

trh - prosinec 4,4 4,2 4,5

  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)



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

• cenové indikátory:
- listopadový mzr. růst cen průmyslových výrobců (5,4 %)
- listopadový mzr. růst cen zemědělských výrobců (26,9 %)
- říjnový mzr. pokles dovozních cen (-1,5 %)

• růst HDP:
- růst HDP ve 3.čtvrtletí 2007 (6,0 %)

• předstihové indikátory růstu:
- říjnový mzr. růst tržeb v maloobchodu (7,6 %) 
- říjnový mzr. růst průmyslové výroby (8,4 %)
- říjnový mzr. růst stavební výroby (3,5 %)

• vnější rovnováha: 
- říjnové saldo obchodní bilance (+8,6 mld. Kč)



HlavnHlavníí nejistoty prognnejistoty prognóózyzy

Rizika prognózy jsou výrazná oběma směry, celkově jsou zhruba 
vyrovnaná.

Hlavní rizika a nejistoty:
- vyšší listopadová inflace 
- sekundární dopady nákladových šoků (změn nepřímých daní a růstu     
regulovaných cen a cen potravin)
- silnější kurz koruny
- výhled nižšího růstu ekonomiky eurozóny


