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  Zahraniční obchod v červnu- druhý nejlepší výsledek letos  
 
 
Po květnovém poklesu přebytku pod 15 miliard korun se zahraniční obchod ČR opět vrací 
v červnu k vysokým přebytkům – konkrétně 19,1 miliard korun. Je to druhý nejvyšší přebytek 
letošního roku. Trh čekal o pár miliard nižší přebytek (15 miliard, my 14 miliard). Vývoz opět po květnovém 
škobrtnutí rostl dvouciferným tempem (12,9 % r/r v národním pojetí zahraničního obchodu). V těsném 
závěsu za vývozem se šplhal nahoru dovoz (o 11,9% r/r) 
 
Ze statistiky je patrné, že nahoru se zvedá hlavně poptávka v Evropě (a Německu obzvlášť). Vůči 
Evropě vykazujeme o 11,5 miliardy korun vyšší přebytek než loni, zatímco celkový výsledek zahraničního 
obchodu je jen o 4,1 miliardy korun lepší. 
  
Na červnovém přebytku se nejvíce podílel pokles ceny dováženého plynu, zvýšení vývozu průmyslového 
spotřebního zboží jako jsou počítače a jejich komponenty, mobily, televize, rádia,.. a stále vývoz osobních 
aut, autodílů a jiných dopravních prostředků. Červnový přebytek naopak snížil zvýšený dovoz chemických 
výrobků a nadále roste dovoz strojů a dopravních prostředků (v červnu o 17,1% meziročně). To potvrzuje 
jednak oživení chemického průmyslu u nás a jednak růst investic v ČR, které i ve 2Q 2014 podpoří spolu růst 
ekonomiky.  
 
Nové sankce proti Rusku budou mít sice nepříjemný dopad na postižené sektory (především vojenský a 
letecký) ale rostoucí přebytek české obchodní bilance to neohrozí, i když druhotný dopad sankcí na český 
zahraniční obchod může přijít skrze tzv. reexport přes Německo či samotnou poptávku z Německa, které je 
ukrajinsko-ruským konfliktem do jisté míry už zasaženo. Stále platí, že letos počítáme s dalším 
rekordním přebytkem v zahraničním obchodě v ČR - v národní metodice +150 miliard 
korun (3,7 % HDP). Pokud oživení v Evropě a jinde neochabne, i rok 2015 přinese další rekord. 
 
Aktuální oslabování koruny způsobené globálními faktory (především posilováním USD) nijak 
nesouvisí s aktuálně vydávanými makro čísly z ČR, které naopak potvrzují oživení české ekonomiky. Nad 
slabší korunou si naše centrální banka mne ruce, neboť roste šance, že slabší kurz probudí zatím spící inflaci.  
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