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Běžný účet v červnu překvapil dobrou bilancí

Běžný účet platební bilance
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Český běžný účet platební bilance vykázal za měsíc červen schodek
v hodnotě 3,9 mld. Kč a výrazně tak předčil očekávání, která se pohybovala poblíž -16
mld. Kč. Oproti předpokladům nedošlo k tak výraznému zhoršení bilance zahraničního
obchodu, kde se meziměsíčně celkové saldo zhoršilo jen o 7 mld. Kč. Samotné
vývozy pak poklesly pouze o necelých 27 mld. Kč a téměř tak vyrovnaly výsledek z června
loňského roku. Zhoršení celkové bilance oproti květnu o zhruba 15 mld. Kč tak bylo dáno
hlavně vyšším odlivem důchodů z přímých investic, kde z ČR odteklo o téměř 16 mld. více.
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Přímé a portfoliové investice
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Na poklesu salda zboží a služeb se podepsal pouze slabší obchod se zbožím,
kde se tento vývoj očekával vzhledem k vývoji na trzích partnerských zemí, primárně
Německa. Dovozy zboží poklesly o zhruba 18 mld. Kč. Služby si meziměsíčně svůj objem
udržely.
Kladný výsledek vykázal finanční účet, který skončil v přebytku 5 mld. Kč. Saldo
přímých investic do ČR činilo 17,9 mld. Kč a u portfoliových 172,4 mld. Kč.
Kumulativně se za posledních 12 měsíců běžný účet drží v přebytku téměř
29 mld. Kč, tedy podobně jako v červnu loňského roku. Po zbytek letošního roku ovšem
očekáváme další oslabování intenzity přeshraničního obchodu, což bude na celkové saldo
působit negativně. Za celý rok 2019 by se ale vzhledem k dobrým dosavadním výsledkům
bilance běžného účtu mohla udržet mírně kladná.
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