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Běžný účet podle očekávání vykázal mírný deficit
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Běžný účet platební bilance dosáhl v listopadu schodku 3,2 mld. Kč, čímž
naplnil naše i tržní očekávání a téměř zopakoval říjnový výsledek (-2,6 mld. Kč). Oproti
listopadu roku 2018 se saldo zhoršilo o téměř 9 mld. Kč. K celkovému výsledku
tradičně kladně přispěl přeshraniční obchod se zbožím a službami (23,2 mld.
Kč), ovšem i zde došlo meziročně k poklesu o zhruba 9 mld. Kč. Silný byl odliv důchodů
z přímých investic, který činil 26,3 mld. Kč.
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Na listopadových datech je znát nadále slábnoucí aktivita v přeshraničním
obchodu, když meziměsíčně došlo k poklesu vývozů i dovozů zboží a služeb. Zvláště
citelný byl propad u zboží, kterého oběma směry putovalo méně o zhruba 10 mld. Kč. Ve
srovnání s listopadem roku 2018 se pak jedná o snížení objemu vývozu zboží o téměř 25
mld. Kč a dovozu o 15 mld. Kč. Data tak dokumentují pokračující ochlazení ekonomické
aktivity na vývozních trzích, primárně v Německu, a zároveň klesající ochotu českých
podniků k investicím, jež bývají náročné na import.
Příliv kapitálu na finančním účtu dosáhl 11,5 mld. Kč. Saldo přílivu přímých
investic činilo 1,8 mld. Kč, u portfoliových investic došlo k odlivu v objemu 4,9 mld. Kč.
Běžný účet podle očekávání v závěru roku 2019 pomalu ztrácí tempo, když
kumulativně za předchozích 12 měsíců dosáhl výsledku 7,9 mld. Kč, což je znatelně méně,
než ve stejném období předchozího roku.
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