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  Rychlejší růst importů než exportů 
 
Obchodní bilance ČR skončila v říjnu ve slušném přebytku 33,6 mld. Kč, což bylo o 0,8 mld. meziročně více. 
To bylo o něco málo méně, než jsme odhadovali my (36 mld. Kč) i trh (37,5 mld. Kč). Meziročně růst 
importů (3,2 %) předstihl růst exportů (3,1 %) - ještě v září tomu tak nebylo. Meziměsíčně (po sezónním 
očištění) exporty mírně klesaly (o 0,2 %), zatímco importy rostly (o 2,3 %). To koresponduje s údaji z 
národních účtů o HDP, podle kterých byl příspěvek čistého exportu k růstu ekonomiky ve 3. čtvrtletí mírně 
negativní. Růst importů bych neviděl jako žádnou tragédii. Naopak, ukazuje to, že by firmy mohly importovat 
vstupy, což by se s určitým zpožděním mělo pozitivně promítnout do statistik průmyslu a exportu. V národní 
metodice vykázala obchodní bilance přebytek 11,9 mld. Kč. 
 
Obchodní bilanci jako již tradičně táhl v září vývoz strojů a dopravních prostředků s meziročním růstem o 
5,1 %. Naopak dolu táhl obchodní bilanci dovoz minerálních paliv. Struktura obchodní bilance se tedy 
nemění. 
 
Za leden až říjen dosáhl přebytek obchodní bilance 306,5 mld. Kč, což je meziroční zvýšení o 39,9 mld. 
Kč. Letošní přebytek obchodní bilance tak bude rekordní. Opět se tak potvrzuje, že vnější rovnováha je 
silnou stránkou české ekonomiky. Umělé oslabení koruny Českou národní bankou bude mít na přebytek 
obchodní bilance v korunách vesměs pozitivní vliv – podpoří exporty a naopak utlumí poptávku českých 
domácností po importech. Takže se příští rok můžeme pravděpodobně „těšit“ na nový rekord. Zdá se mi, že 
ČNB svým krokem dělá přesný opak toho, co je třeba. Vnější rovnováha české ekonomiky je velmi silná a 
české firmy rozhodně nemají nouzi o zahraniční zakázky. Naopak vnitřní poptávka je velmi slabá. Krok 
ČNB tuto diskrepanci ještě zvětší. 
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