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 2015 – ZAHRANIČNÍ OBCHOD TRHL NOVÝ REKORD 

 
V prosinci 2015 vykázal zahraniční obchod (v národní metodice) překvapivě přebytek ve výši 0,5 mld. Kč. Náš 
odhad naznačoval deficit ve výši 2 mld. Kč; medián trhu počítal s deficitem 3,5 mld. Kč. V porovnání s prosincem 2014 
je to o 6,2 mld. Kč lepší výsledek.  
 
Loňskou sbírku skvělých čísel z české ekonomiky můžeme nyní rozšířit i o údaj ze zahraničního obchodu. V roce 2015 
extrémně nízká cena ropy, výborné podnikatelské podmínky a pozitivní trend průmyslové výroby napomohli českému 
zahraničnímu obchodu k novému rekordnímu přebytku ve výši 149 mld. Kč (v národním pojetí dle aktuálně zveřejněné 
Rychlé zprávy ČSÚ). V roce 2015 průměrné meziroční tempo exportu činilo 6,5 %, tempo dovozu bylo o dvě desetiny 
vyšší. 
 
V letošním roce by levná ropa měla nadále příznivě ovlivňovat bilanci s minerálními palivy. Jelikož ČNB nyní počítá 
s uvolněním kurzového závazku až v roce 2017, bude letos oslabená koruna spolu s dalším mírným růstem zahraniční 
poptávky pozitivně podporovat český vývoz. Podle Indexu exportu, který Raiffeisenbank sestavuje společně 
s Asociací exportérů, se tempo růstu exportu i v prvním čtvrtletí letošního roku udrží na slušných 
úrovních. Letos by vývoz i dovoz měly vykázat průměrné meziroční tempo kolem 7 procent, přičemž tempo růstu 
exportu bude pravděpodobně nepatrně převyšovat tempo růstu dovozu. Celková bilance zahraničního obchodu by tak 
měla v letošním roce zlomit loňský rekord a vykázat přebytek kolem 165 mld. Kč. 
 
Přestože se jedná o další dobré číslo, koruna už nemá prostor na posilování a žádnou reakci proto nečekáme.  
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