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Zahraniční obchod České republiky skončil v květnu přebytkem 14,4 miliardy korun, což představuje
meziroční zlepšení o 3,2 miliardy Kč. Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky vývoz v květnu
vzrostl o 18,2 % a dovoz o 17,5 %. Informoval o tom včera Český statistický úřad.
Podle analytiků dopadl český zahraniční obchod v květnu nad očekávání dobře a čísla jsou dobrou
zprávou pro korunu. „Zatímco trh předpokládal přebytek obchodní bilance ve výši 11 miliard korun, ve
skutečnosti byl ještě o 3,4 miliardy vyšší,“ uvedl Petr Dufek z ČSOB.
„Výsledky zahraničního obchodu jsou dobrou zprávou pro korunu. Ukazují na to, že se ekonomice
dařilo i ve druhém čtvrtletí, a to především díky zahraniční poptávce,“ dodal Dufek. Květnová čísla
podle něj naznačují, že i páteční výsledek české průmyslové výroby bude velmi pozitivní.
„Vývoz táhne celou českou ekonomiku,“ poznamenal viceprezident Hospodářské komory ČR Josef
Cílek. Naopak rostoucí dovozy potravin a živých zvířat a prohlubující se deficit v této oblasti svědčí
podle něj o klesající konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství.
Pro zajištění dlouhodobé prosperity české ekonomiky je ale podle Cílka třeba uplatnit v cizině i jiné
české výrobky než tradiční stroje a auta. „Perspektivní jsou nanotechnologie, biotechnologie a také
chemickotechnologický průmysl nebo informační technologie. Měli bychom se také pokusit o návrat
českého sklářství,“ podotkl.
Aut se vyvezlo za 5,3 miliardy korun
Obrat zahraničního obchodu v květnu meziročně vzrostl o 17,8 % na 470,6 miliardy korun. To je o
61,2 miliardy více, než činil před hospodářskou a finanční krizí v květnu 2008. Vlivem posílení koruny
vůči oběma hlavním světovým měnám rostl obchod rychleji při přepočtu na eura a zejména na dolary
než obchod vyjádřený v korunách, upozornili statistikové.
Vývoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 19,6 %. Zvýšil se hlavně vývoz
automobilů o 5,3 miliardy Kč, elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů o 4,9 miliardy a výpočetní
techniky o 4,2 miliardy Kč. Dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 15,7 %.
Dovoz minerálních paliv se v květnu meziročně zvýšil o 29,6 %, uvedli statistici. Dovoz ropy meziročně
vzrostl hodnotově o 6,4 %, v naturálním vyjádření se snížil o 15,7 %. Dovoz zemního plynu se zvýšil
hodnotově o 26,1 %, naturálně o 12,1 %.
Obchodní bilance se státy Evropské unie vykázala podle ČSÚ v květnu přebytek 56,1 miliardy Kč,
meziročně o 5,5 miliardy Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo Unii se naopak prohloubil o 2,3
miliardy na 41,7 miliardy Kč. Přebytek vzrostl v obchodu s Německem, Francií a Slovenskem. V
obchodu s Čínou se deficit zvětšil, s Ruskem se pasivum snížilo. „Potřebujeme diverzifikovat export, a
to teritoriálně i oborově,“ poznamenal Cílek.
„V letošním roce očekáváme zvýšení přebytku obchodní bilance na 155 miliard Kč ze 128 miliard Kč v
loňském roce,“ předpověděl analytik Raiffeisenbank Václav Franče.

