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  2014 – rekordní rok pro zahraniční obchod 
 
 
Růst průmyslu a pokles cen ropy na světových trzích stál za dalším skvělým výsledkem zahraničního obchodu 
ČR. Podle národní metodiky činil deficit v zahraničním obchodě ČR jen 3 mld. Kč, což je o 
7,2 miliardy lepší výsledek než loni. Podle dostupné statistiky se jedná o nejlepší výsledek v její historii 
(data máme od roku 2005). Trh čekal deficit ve výši okolo 6 miliard. To, že v prosinci je bilance v mínusu, 
není žádné drama – jedná se o běžný sezónní vývoj. Vývoz v národním pojetí se v prosinci meziročně zvýšil 
o 10,0 % (na 235,9 mld. Kč) a dovoz o 6,3 % (na 238,9 mld. Kč). 
 
Sankce vůči Rusku se již od září viditelněji projevují v poklesu podílu Ruska na celkovém českém vývozu 
pod 3% (před sankcemi cca 3,5 %). Naopak se exportérům vedle už etablovaných trhů západní Evropy 
daří lépe na čínském a slovenském trhu. 
 
Celoroční výsledek plus 157,1 miliardy je o celých 50,5 miliardy lepší než v roce 2013! 
Jednoznačně se jedná o historicky nejlepší výsledek. Zahraniční zakázky, slabší koruna a levnější ropa jsou 
hlavní důvody tak skvělého výsledku. 
 
V roce 2015 počítáme s dalším rekordním přebytek a to přes 180 mld. Kč. Výroba v ČR roste 
a s ní bude i export. Nízká cena ropy bude i přes rok vylepšovat naší bilanci v obchodě s minerálními palivy. 
Naopak oživení investic a spotřeby v ČR bude zvyšovat dovoz. Nicméně počítáme s tím, že export poroste 
rychleji než dovoz. Rizikem našeho scénáře je samozřejmě stagnace v Evropě. 
 
Je to pro ekonomiku i korunu skvělá zpráva. Koruna ale reagovat výrazným posílením nebude – je až příliš 
upjatá na inflaci.  V pondělí vyjde lednová inflace, která může naopak při poklesu do záporu vyvolat 
oslabení koruny. 
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