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Export i import v srpnu zpomalil 

 
 

Mladé Buky, 7. 10. 2019 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v srpnu bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 8,6 mld Kč, což byl oproti loňsku lepší výsledek 
(schodek 6,8 mld. Kč). V meziročním srovnání klesl vývoz v srpnu vývoz o 2,7 % na 278,4 mld. Kč, dovoz klesl 
ještě výrazněji, a to o 7,9 % na 269,8 mld. Kč.  
 
V srpnu opět, zcela podle očekávání, táhl export automobilový průmysl. Vývoz motorových vozidel meziročně 
stoupl o nezanedbatelných 4,6 mld. Kč (přebytek bilance byl potom vyšší o 5,9 mld. Kč).  Tento výsledek se 
zcela jistě podepsal pod lepší bilanci zahraničního obchodu. Té pomohlo z druhé strany snížení deficitu u 
bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů a také nižší cena ropy a zemního plynu na světových trzích 
(meziroční deficit nižší o 2,6 mld. Kč).    
 
Lepší bilance zahraničního obchodu je sice potěšující, ostatně od začátku roku dosáhl přebytek v národním 

pojetí 117,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 41,6 mld. Kč, ale objemy jak exportu, tak i importu 

ukazují na zpomalující poptávku u zahraničních odběratelů, a ještě výrazněji u těch domácích. Srpnové nižší 
exporty o 2,7 % v meziročním srovnání zatím nemusí být brány jako katastrofa, když od začátku roku stoupl 
meziročně vývoz celkově o 3,5 % a dovoz o 1,8 %, ale jsou zcela jistě varováním, že „horším číslům“ nemusí být 
konec. Vyhlídky pro vývoj exportu ve 2. polovině letošního roku se dále zhoršují: Pokračuje příliv slabých čísel 
z německého průmyslu, poptávka po osobních automobilech v EU klesá ve všech velkých zemích, zde je 
Německo výjimkou, naopak je téměř jisté, že Německo ve 3. čtvrtletí spadne do hospodářské recese, která se 
nemusí vyhnout ani celé eurozóně. K tomu se přidávají mizivé šance na brzké urovnání obchodního konfliktu 
mezi USA a Čínou a zbraněmi se začíná výrazněji řinčet i mezi USA a EU. Když k tomu přidáme nekonečný příběh 
o odcházení Velké Británie z EU, je jasné, že na podzim a v zimě může být českým exportérům pořádně horko.  
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O Asociaci exportérů 
 Asociace exportérů byla založena 2002 a je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při 
prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a 
zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. 
Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení 
cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na 
dosažení cílů. 
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