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  Zahraniční obchod v květnu zatížen květnovými svátky  
 
Přebytek zahraničního obchodu v květnu klesl o něco více, než se očekávalo. V národní 
metodice činil přebytek 13 miliard korun, v přeshraniční 34,7 miliard korun. V porovnání s dubnem se 
přebytek snížil o 3,2 miliardy (6,1 miliardy v přeshraniční metodice). Oproti dubnu neklesl nejen 
vývoz (o 3,4% m/m) ale i dovoz (o 2,3% m/m v národní metodice). Jedná se o nejslabší letošní výsledek 
(stejně jako u maloobchodu zveřejněného v pátek). Dva květnové svátky, které tentokrát připadly na čtvrtek 
a vybízely tak ke vzetí volna na oba pátky, se projevily nižší aktivitou jak ve výrobě, v zahraničním obchodu 
tak i v maloobchodě (viz páteční údaje o květnových tržbách v maloobchodě). Efekt „ květnových pátečních 
dovolených“ komplikoval odhad vývoje nejen v zahraničním obchodě.  
 
Stále platí, že zahraničnímu obchodu ČR kralují autodíly a auta (vývoz 134 miliard korun, přebytek 33,9 
miliard). A ty právě stojí za polovinou celého květnového výpadku ve vývozu. Vývoz byl ale slabší i v dalších 
sektorech. To samé platí i z pohledu teritoriálního – vývoz byl v květnu slabší do všech klíčových obchodních 
zemí. To potvrzuje předpoklad negativního dopadu květnových svátků do obchodní a 
výrobní aktivity v ČR.  
 
Kromě autodílů a aut se nám daří vyvážet počítače a jejich komponenty, elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče (jako např. mobily, televize, rádia, elektrické dráty…).  
Na druhou stranu dovážíme stále více dopravních prostředků, strojů a zařízení, což naznačuje pokračující 
investiční aktivitu domácích firem. Dovoz v květnu klesl méně než vývoz mimo jiné kvůli vyššímu dovozu ropy 
a jejímu současnému zdražení. 
 
Z nižšího květnového přebytku bych nečinila žádné vážné závěry. Dost možná nyní čelíme 
přechodnému utlumení růstu, jak naznačují některé předstihové ukazatele (např. PMI, nebo průmysl a 
průmyslové objednávky v Německu). Věříme ale, že ve druhé polovině letošního roku dojde opět ke 
zrychlení oživení v Evropě. Navíc USA a Velké Británii se stale daří. 
 
Letošní rok bude už čtvrtý v pořadí, který si pravděpodobně připíše nový rekord 
v přebytku obchodní bilance. Letos očekáváme přebytek v přeshraniční metodice přes 380 miliard 
korun (10% HDP), v národní metodice +150 miliard (3,7 % HDP). Pokud oživení v Evropě a jinde 
neochabne, i rok 2015 přinese další rekord.  
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