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 DEFICIT BĚŽNÉHO ÚČETU SE V ČERVENCI PROHLOUBIL  
 
Běžný účet platební bilance ČR skončil v červenci v deficitu ve výši 30,1 miliard korun. Trh počítal 
s deficitem běžného účtu kolem 17 miliard korun. Rozptyl jednotlivých analytických odhadů byl velký, jak tomu u 
běžného účtu bývá zvykem (od -4 po až -40 miliard korun).  
 
Červencová data z průmyslu a zahraničního obchodu, která byla dostupná již minulý týden, naznačovala hlubší deficit 
běžného účtu. A tyto obavy se naplnily.  
 
V meziročním i meziměsíčním srovnání došlo ke zhoršení deficitu běžného účtu. Mimo silného dividendového odlivu (37 
mld. Kč) se vysvětlení nabízí v kalendářním efektu a celozávodních dovolených, které letos padly na červenec, zatímco 
loni brzdily srpnový výkon české ekonomiky. Několika týdenní pozastavení výrobních linek českých automobilek v 
červenci ochromilo český průmysl. Nedařilo se ani zahraničnímu obchodu. Bilance obchodu se zbožím a službami 
vykázala nejmenší letošní přebytek (9,6 mld. Kč).  
 
Devizové rezervy se v červenci zvýšily o 26,7 mld. Kč. 
 
Zatímco v červnu zahraniční investoři masivně nakupovali české státní dluhopisy, v červenci je vyprodávali.  
 
Přestože je červencový deficit běžného účtu znatelně vyšší, než se čekalo, naše prognóza by tím neměla být výrazně 
ovlivněna. Červencový výkyv v průmyslu, zahraničním obchodu a běžném účtu považujeme na výjimku z řady. 
V dalších měsících má český export potenciál opět nastartovat. Pro letošek očekáváme třetí přebytek běžného účtu 
platební bilance v historii ČR. 
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