ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000
Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky naznačují, že v roce 2000 došlo
k pozitivnímu obratu. Růst reálného hrubého důchodu dosáhl patrně nejvyšší úrovně od roku
1996. Přetrvávalo rovněž příhodné ekonomické prostředí v Evropě, která je hlavním
obchodním partnerem ČR. V tomto kontextu se příznivě vyvíjela dynamika českého vývozu,
jehož meziroční nárůst dosáhl vysoké úrovně 23,3 %. Protože však současně vnější faktory,
jako mimořádný růst cen ropy a zemního plynu na světových trzích či oslabování koruny vůči
dolaru, se do vývoje zahraničního obchodu, respektive dovozu, promítaly negativně po
většinu roku, přesáhlo tempo importu tempo exportu o 4,9 bodu, což v souvislostech vyvolalo
negativní dopad na obchodní bilanci. Tendence, které z tohoto vývoje vyplynuly, lze shrnout
do následujících bodů:
Tempo růstu zahraničního obchodu se zrychlilo, především výraznějším růstem
dynamiky dovozu; z dosaženého meziročního přírůstku obratu připadalo 56,4 % na
přírůstek importu.
Vyšší růstové tempo dovozu než vývozu způsobilo značné zvýšení schodku obchodní
bilance, a to zejména přechodem z aktiva do pasiva v obchodu s evropskými zeměmi
s přechodovou ekonomikou vč. SNS a zvýšením pasiva se zeměmi s vyspělou
ekonomikou.
Na zvýšení bilančního schodku měl mimořádný vliv dovoz minerálních paliv a maziv,
a to v důsledku růstu cen ropy a zemního plynu při oslabování koruny vůči dolaru.
Zhoršení směnných relací, které bylo především výsledkem výrazně nepříznivé
směnné relace minerálních paliv a maziv, menší měrou pak také strojů a dopravních
prostředků a různých hotových výrobků, mělo negativní vliv na obchodní bilanci v cenové
oblasti.
Postavení zemí s vyspělou ekonomikou ve vývozu meziročně nepatrně posílilo,
v dovozu (v souvislosti s nárůstem dovozů ropy z oblasti evropských zemí s přechodovou
ekonomikou vč. SNS) se jejich podíl poněkud snížil. Na celkovém obratu se nicméně
země s vyspělou ekonomikou podílely téměř třemi čtvrtinami. Dále trvala největší
koncentrace českého vývozu i dovozu na evropský trh, zejména na čtyři sousední země,
mezi nimiž dominovalo Německo.
Vysoký podíl našeho vývozu a dovozu realizovaný se SRN potvrdil značnou závislost
na ekonomickém vývoji této země, především citlivost naší ekonomiky na změny tempa
růstu HDP Německa.
Růst vývozu byl i nadále ovlivňován meziročním přírůstkem vývozu strojů a
dopravních prostředků, přičemž podíl strojírenských výrobků na celkovém vývozu se
znovu zvýšil při poklesu podílů většiny ostatních zbožových skupin.
Dynamika importu se zakládala na rychle rostoucím dovozu minerálních paliv a maziv
a na hodnotově nejvyšším importu strojů a dopravních prostředků.

Oproti roku 1999 došlo k předstihu dovozu nad vývozem strojů a dopravních
prostředků, když tempo importu těchto výrobků přesáhlo tempo exportu o 1,6 bodu,
nicméně podíl strojírenských výrobků na celkovém vývozu převyšoval jejich podíl na
celkovém dovozu o 4,2 bodu.
Podíl vývozu výrobků investičního strojírenství na celkovém vývozu meziročně
nepatrně klesl a poněkud se snížil (o 0,6 bodu) i jejich podíl na celkovém dovozu.
Pokračoval růst vývozu výrobků vyššího stupně zpracování a pokles podílu surovin.
Ačkoli podíl vysoce složitých strojírenských a elektrotechnických výrobků na
celkovém importu i exportu zůstal nízký, oproti roku 1999 se zvýšil.
Přes růst dynamiky dovozu i vývozu výrobků vysoké technologie a růst jejich podílů,
zejména na celkovém dovozu, byl objem těchto výrobků relativně nízký a tedy ne zcela
dostačující pro nezbytnou technologickou restrukturalizaci českého průmyslu.
Ve struktuře dovozu podle užití, zaujalo nejvyšší a dále rostoucí podíl výrobní užití,
při praktické meziroční stagnaci podílu investičního užití a meziročním poklesu podílu
osobní spotřeby.
Narostl význam dovozu výrobků k aktivnímu zušlechtění, který dosáhl téměř jedné
pětiny celkového dovozu, stejně jako význam vývozu po aktivním zušlechtění, který se
přiblížil jedné třetině celkově exportovaného zboží z ČR.
Zúčtování zahraničního obchodu probíhalo téměř výhradně ve volně směnitelných
měnách. Hlavní zúčtovací měnou zůstala i nadále DEM, ale její význam oslabil ve
prospěch USD a EUR.
Výrazný bilanční přebytek při zúčtování v DEM tlumil pasivum obchodní bilance,
zatímco další dvě hlavní zúčtovací měny zaznamenaly opačný účinek.
Rozhodující část českého zahraničního obchodu realizoval, stejně jako
v předcházejících letech, nevelký počet firem tří nejvyšších velikostních kategorií, (tj. od
100 milionů až nad 1 mld.Kč uskutečněných vývozů nebo dovozů), přičemž koncentrace
jak ve vývozu, tak i v dovozu se dále zvýšila.

1. Dynamika zahraničního obchodu
Ve srovnání s předcházejícím rokem se tempo růstu zahraničního
obchodu v roce 2000 zrychlilo, zejména v důsledku výraznějšího zvýšení
dynamiky dovozu. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 25,8
%, absolutně o 485,7 mld.Kč, když dosáhl úrovně 2 367,6 mld.Kč.
Z dosaženého přírůstku připadlo na vývoz 211,7 mld.Kč, tj. 43,6 %,
zatímco v předchozím roce to bylo 56,9 %, avšak při výrazně nižším
meziročním nárůstu (58,4 mld.Kč).
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V meziročním srovnání zaznamenalo nejvyšší nárůst vývozu
1. čtvrtletí, a to o 27,6 %. Vzhledem k značně vysokému objemu vývozu ve
2. čtvrtletí roku 1999 vykázal export stejného období roku 2000 nižší
meziroční nárůst, a to jen o 19,4 %, přestože v hodnotové úrovni byl
podstatně vyšší než v 1. čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí (při meziročním
srovnání) zaznamenal export nárůst o 20,5 %, aby se v posledním čtvrtletí
s přírůstkem o 26,0 % přiblížil relativnímu nárůstu 1. čtvrtletí. V hodnotové
úrovni registroval vývoz ve 2. čtvrtletí zvýšení proti 1. čtvrtletí o 26 455
mil.Kč a ve třetím čtvrtletí pak vývoz klesl proti druhému čtvrtletí o 13 103
mil.Kč. Čtvrté čtvrtletí vykázalo nejvyšší hodnotovou úroveň vývozu
(311 357 mil.Kč), když vzrostlo proti 3. čtvrtletí o 41 584 mil.Kč. Druhé
pololetí bylo o 41 833 mil. vyšší než první pololetí za situace, že meziroční
relativní nárůst byl přibližně stejný. Nejnižší měsíční vývoz byl registrován
v lednu (76,2 mld.Kč), překročení stomiliardové hranice bylo realizováno
v červnu, (102,6 mld.Kč) a pak se ještě opakovalo v říjnu (108,6 mld.Kč) a
v listopadu (112,5 mld.Kč), kdy bylo dosaženo nejvyšší hodnotové úrovně
měsíčního vývozu v celém roce 2000.
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Podobná situace jako ve vývozu nastala i v dovozu: meziroční
relativní nárůst v 1. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí byl přibližně stejný (indexy
128,4 a 128,3). Nejvyšší relativní meziroční nárůst byl však vykázán ve
3. čtvrtletí, a to o 30,1 %, zatímco 2. čtvrtletí registrovalo nejnižší relativní
nárůst dovozu (index 126,0). V absolutních hodnotách překročilo 2.
čtvrtletí o 33 877 mil.Kč 1. čtvrtletí, zatímco 3. čtvrtletí vykázalo hodnotu o
5 477 mil.Kč nižší než realizovalo 2. čtvrtletí. Čtvrté čtvrtletí zaznamenalo
nejvyšší dovoz, a to ve výši 363 026 mil.Kč, když překročilo hodnotu
3. čtvrtletí o 60 657 mil.Kč. Druhé pololetí vykázalo meziroční relativní
nárůst dovozu o 29,1 %, tj. o 2,0 body vyšší než 1. pololetí. V absolutním
vyjádření překročila druhá polovina roku 1. pololetí o 83 580 mil.Kč.
Nejnižší měsíční hodnotová úroveň dovozu byla zaznamenána v lednu ve
výši 80,4 mld.Kč, nejvyšší pak v říjnu (124,9 mld.Kč). Stomiliardová
hranice byla překročena ještě v měsících březnu, květnu, červnu, srpnu,
září, listopadu a prosinci.
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Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou udávané údaje údaji předběžnými, a to v běžných cenách podle
uzávěrky ČSÚ k 17.1.2001

Tabulka 1

Vývoj zahraničního obchodu podle jednotlivých čtvrtletí roku 2000
Vývoz
mil.Kč v b.c.
2000 v % 1999

Období
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
1. – 4. čtvrtletí
1. pololetí
2. pololetí

Dovoz
mil.Kč v b.c.
2000 v % 1999

256 421
282 876
269 773
311 357

127,6
119,4
120,5
126,0

273 969
307 846
302 369
363 026

128,4
126,0
130,1
128,3

1 120 427
539 297
581 130

123,3
123,2
123,4

1 247 210
581 815
665 395

128,2
127,1
129,1

Rok 2000 registroval rychlejší růst dovozu než vývozu, takže
předstih jeho tempa dosáhl za celý rok 4,9 bodu. Nejvyššího předstihu
růstového tempa dovozu před dynamikou vývozu bylo dosaženo v srpnu, a
to 15,9 bodu. Předstih tempa vývozu před tempem dovozu byl realizován
pouze dvakrát, a to v březnu o 5,3 bodu a v listopadu o 5,2 bodu.
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Zahraniční obchod v roce 2000 podle jednotlivých měsíců
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Stejně jako v minulých letech se dynamika vývozu zakládala na
vysokém růstu exportu do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 23,6 %, což
v hodnotové úrovni znamenalo meziroční zvýšení vývozu do této oblasti o
160,1 mld.Kč, když větší část českého exportu byla směrována do zemí EU
(nárůst o 139,1 mld.Kč), mezi nimiž jako odběratel dominovalo Německo.
Přesto, že vývoz do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou vykázal vyšší
relativní meziroční růst (index 143,2), v hodnotové úrovni tento přírůstek
reprezentoval jen částku 21,0 mld.Kč. Obdobně vysoký relativní růst
českého vývozu byl zaznamenán do rozvojových zemí (index 143,3),
nicméně hodnotový meziroční nárůst představoval pouze 12,9 mld.Kč.
Přestože export do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS

Růst vývozu
výrazně určoval
jeho přírůstek
na trh EU

registroval v relativní úrovni podprůměrný růst (index 119,4), hodnotový
nárůst byl realizován ve výši 38,4 mld.Kč, z toho do zemí CEFTA
částkou 27,8 mld.Kč. Vývoz do mimoevropských zemí s přechodovou a
státní ekonomikou (index 109,1) znamenal meziroční nárůst pouhých 289
mil.Kč.
Tabulka 2

Vývoj zahraničního obchodu podle skupin zemí
(2000 v % 1999, běžné ceny)

Skupiny zemí, země

Vývoz

Dovoz

Svět celkem
Země s vyspělou ekonomikou
Evropská unie
Rozvojové země
Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS
Středoevropská dohoda o volném obchodu – CEFTA
Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou1)
Rusko
Spolková republika Německo
Slovenská republika

123,3
123,6
122,1
143,3
119,4
117,2
109,1
113,2
118,8
114,3

128,2
124,9
123,7
131,3
138,9
124,9
137,8
166,7
121,3
122,7

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – OECD

123,6

125,0

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR

Nejvyšší relativní meziroční nárůst importu byl vykázán z
evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS (index 138,9) při
absolutním zvýšení o 73,3 mld.Kč, když větší podíl na uvedeném nárůstu
měly ostatní země této teritoriální skupiny, a to v rozsahu 41,6 mld.Kč při
indexu 168,4, zejména vlivem dovozů z Ruska, které se meziročně zvýšily
o 32,1 mld.Kč. Importy ze zemí CEFTA zaznamenaly nárůst o 31,7
mld.Kč, když podíl Slovenska na tomto zvýšení představoval 13,8 mld.Kč.
Dovozy z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou
vzrostly meziročně o 8,0 mld.Kč (index 137,8) a importy z rozvojových
zemí stouply o 13,8 mld.Kč (index 131,3). Přestože dovozy ze zemí s
vyspělou ekonomikou registrovaly nejnižší relativní meziroční nárůst
(index 124,9), v hodnotové úrovni byly vůbec nejvyšší, a to v rozsahu
178,5 mld.Kč, čímž reprezentovaly 65,1 % veškerého meziročního
přírůstku českého dovozu za rok 2000.

Dynamika
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Výší meziročního přírůstku si v roce 2000 dále upevnila
nejvýznamnější pozici ve vývozu zbožová skupina strojů a dopravních
prostředků, když její meziroční nárůst představoval 112,5 mld.Kč při třetím
nejvyšším relativním meziročním zvýšení, které činilo 29,2 % a
reprezentovalo 53,2 % celkového přírůstku exportu za sledované období.
Výraznější absolutní nárůst v meziročním srovnání byl také zaznamenán ve
vývozu průmyslového zboží podle druhu materiálu, a to ve výši 48,4
mld.Kč při relativním růstu o 20,5 %, dále pak v exportu různých hotových
výrobků (17,6 mld.Kč, index 114,3) a chemikálií (12,6 mld.Kč, index
118,8).

Komoditně
určoval
dynamiku
vývozu rychlý
růst
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exportu

Tabulka 3

Vývoj zahraničního obchodu podle zbožových skupin
(2000 v % 1999, běžné ceny)

Zbožové skupiny SITC
0 – 9 Zboží celkem
z toho:
0 Potraviny a živá zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv
3 Minerální paliva a maziva
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky
5 Chemikálie
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
7 Stroje a dopravní prostředky
8 Různé hotové výrobky
9 Nespecifikováno

Vývoz

Dovoz

123,3

128,2

125,6
107,2
115,1
129,3
129,4
118,8
120,5
129,2
114,3
110,7

109,4
94,2
126,9
183,7
105,8
116,3
125,9
130,8
114,5
135,9

V dovozu roku 2000 registrovaly meziroční růst všechny zbožové
skupiny, kromě nápojů a tabáku, u nichž byl vykázán pokles o 5,8 %.
Zbožovou skupinou, která měla největší vliv na hodnotovou úroveň
dovozu, byly stroje a dopravní prostředky, když jejich meziroční nárůst (při
indexu 130,8) představoval 118,2 mld.Kč, což znamenalo 43,1 %
celkového meziročního přírůstku českého dovozu za sledované období.
Meziroční zvýšení importu minerálních paliv a maziv (index 183,7)
registrovalo sumu 54,6 mld.Kč a znamenalo tedy 19,9 % meziročního
přírůstku celkového importu. Téměř ve stejné absolutní úrovni byl
realizován i meziroční přírůstek dovozu průmyslového zboží podle druhu
materiálu, a to v rozsahu 53,0 mld.Kč při indexu 125,9 a při podílu ve výši
19,3 % na celkovém meziročním nárůstu importu. Větší meziroční
přírůstek zaznamenaly ještě chemikálie (19,5 mld.Kč, index 116,3) a různé
hotové výrobky (16,2 mld.Kč, index 114,5).

Růst dovozu byl
založen zejména
na dynamice
strojírenského
importu

2. Teritoriální struktura
Postavení jednotlivých základních skupin zemí v zahraničním
obchodu ČR, a zejména pak ve vývozu, nedoznalo v roce 2000 výrazných
změn. V teritoriální struktuře vývozu vesměs pokračovaly trendy z
předchozích let, zatímco v dovozu byly zaznamenány určité korektury
předchozích trendů.

Teritoriální
struktura
zahraničního
obchodu
nedoznala
výrazné změny

Nejvýznamnější postavení ve vývozu i v dovozu si zachovaly země
s vyspělou ekonomikou, i když ve vývozu se jejich podíl meziročně zvýšil
jen o 0,2 body na 74,8 % a v dovozu dokonce poklesl o 1,9 bodu na 71,9 %.
Pokračoval tak trend nastoupený v roce 1999, kdy podíl vyspělých zemí ve
vývozu převyšoval jejich podíl v dovozu. Obdobnou změnu ve svém
postavení registrovaly i země OECD jako celek - jejich podíl ve vývozu ČR
meziročně stoupl o 0,3 body na 82,2 % a v dovozu se snížil o 1,9 bodu na
78,2 %.

Hlavními
partnery byly
země s vyspělou
ekonomikou

Tabulka 4

Struktura zahraničního obchodu podle skupin zemí
(v%)

Skupina zemí
Svět celkem
Země s vyspělou ekonomikou
Evropská unie
Rozvojové země
Evropské země s přechodovou ekonomikou
vč. SNS
Středoevropská dohoda o volném obchodu –
CEFTA
Mimoevropské země s přechodovou a státní
ekonomikou
Nespecifikováno
Organizace pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj – OECD

1999

Vývoz
2000

Změna

1999

Dovoz
2000

Změna

100,0
74,6
69,2
3,2

100,0
74,8
68,5
3,8

+0,2
-0,7
+0,6

100,0
73,8
64,2
4,4

100,0
71,9
62,0
4,6

-1,9
-2,2
+0,2

21,8

21,1

-0,7

19,4

21,0

+1,6

17,8

16,9

-0,9

13,1

12,8

-0,3

0,4

0,3

-0,1

2,2

2,3

+0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

81,9

82,2

+0,3

80,1

78,2

-1,9

Pramen: MPO, vlastní výpočet

Podíl zemí EU, který se v předchozích dvou letech nejvíce
zvyšoval, naopak meziročně poklesl, a to jak ve vývozu (o 0,7 bodu na 68,5
%), tak i v dovozu (o 2,2 body na 62,0 %). Pokles podílu zemí EU v
dovozu ČR byl přitom nejvýraznější ze všech sledovaných skupin zemí.

Podíl zemí EU se
mírně snížil ve
vývozu i dovozu

Také v roce 2000 pokračovalo meziroční snižování podílu
evropských zemí s přechodovou ekonomikou včetně SNS na českém
vývozu (o 0,7 bodu na 21,1 %), zatímco jejich podíl na dovozu, jehož
pokles byl zastaven v roce 1999, se meziročně zvýšil o 1,6 bodu na 21,0 %
a dosáhl tak největší změny v růstu podílu skupin zemí v dovozu ČR za rok
2000.
Pokles podílu evropských zemí s přechodovou ekonomikou včetně
SNS ve vývozu ČR byl způsoben především posunem v postavení zemí
CEFTA, jejichž podíl se meziročně snížil o 0,9 bodu na 16,9 %. Země
CEFTA meziročně přitom snížily i svůj podíl na českém dovozu o 0,3 bodu
na 12,8 %. Pokles podílu zemí CEFTA ve vývozu i dovozu ČR tak potvrdil
trend nastoupený v předchozích letech.

Dále oslabilo
postavení zemí
CEFTA

Postavení rozvojových zemí v zahraničním obchodu ČR se naproti
tomu v roce 2000 meziročně zlepšilo - ve vývozu o 0,6 bodu (nejvýraznější
pozitivní změna podílu ve vývozu) na 3,8 % a v dovozu o 0,2 bodu na
4,6 %. Jde o jedinou skupinu zemí, jejíž podíl mírně vzrostl ve vývozu
i v dovozu.

Rozvojové země
mírně vylepšily
své místo ve
vývozu i dovozu

Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou, které mají
nejnižší zastoupení v zahraničním obchodu ČR, registrují silnější váhu v
dovozu než ve vývozu. Ta se v roce 2000 ještě upevnila, když jejich podíl
ve vývozu meziročně poklesl o 0,1 bodu a v dovozu o 0,1 bodu vzrostl.

Mimoevropské
země s přechodovou a státní
ekonomikou
měly silnější
váhu v dovozu

V roce 2000 byly rozhodujícími trhy pro český vývoz, kromě
potravinářského zboží (skupiny 0 a 4 SITC), země s vyspělou ekonomikou.
Do těchto zemí bylo vyvezeno relativně i absolutně nejvíce surovin
nepoživatelných, bez paliv (cca 83 %), různých hotových výrobků, tj.
převážně spotřebního průmyslového zboží (přes 82 %), více než 80 %
celkového vývozu strojů a dopravních prostředků, přes 72 % průmyslového
zboží podle druhu materiálu (většinou různých polotovarů) a 66 %
minerálních paliv. Ve srovnání s předchozími roky se nezměnil ani význam
těchto trhů pro vývoz chemikálií, na nichž se opět realizovala více než
polovina jejich celkového vývozu. Podíl vývozu potravin a živých zvířat
na trhy zemí s vyspělou ekonomikou stagnoval na úrovni pohybující se
kolem 30% a naproti tomu ve srovnání s předchozími roky se zde zásadně
rozšířil, na úkor trhů evropských zemí s přechodovou ekonomikou včetně
SNS, odbyt nápojů a tabáku z ČR (ze zhruba 40% v roce 1998 na více než
52 % v roce 2000).

Rozhodujícími
trhy pro vývoz
téměř všech
skupin zboží
byly země s
vyspělou
ekonomikou

Trhy evropských zemí s přechodovou ekonomikou včetně SNS jsou
dlouhodobě významné pro český vývoz potravinářského zboží. Jejich podíl
na celkovém vývozu potravin a živých zvířat dosáhl v roce 2000 60 % a na
celkovém vývozu živočišných a rostlinných olejů a tuků dokonce 73 %.
Naopak klesl podíl těchto zemí na celkovém vývozu nápojů a tabáku (na
necelých 48 %), na celkovém vývozu strojírenských výrobků (na necelých
15 %), dále pak minerálních paliv a maziv, chemikálií, průmyslového
(spotřebního) zboží, jakož i různých hotových výrobků. Rozvojové země si
udržely relativní význam pro vývoz potravin (7 %), i když jejich podíl
na celkovém vývozu potravin z ČR klesá, pro vývoz strojů a dopravních
prostředků (necelých 5 %) i průmyslového zboží (4,2 %) a jejich podíl na
celkovém vývozu těchto skupin zboží proti roku 1999 mírně vzrostl. Trhy
ostatních zemí zaujímaly méně než 1 % vývozu každé ze skupin zboží.

Pro vývoz
potravinářského
zboží byly
významné trhy
evropských zemí
s přechodovou
ekonomikou vč.
SNS

Tabulka 5

Podíl hlavních trhů na zahraničním obchodu podle zbožových
skupin v roce 2000
(v %)

Zbožová skupina SITC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Potraviny a živá zvířata
Nápoje a tabák
Suroviny nepoživatelné, bez paliv
Minerální paliva a maziva
Živočišné a rostlinné oleje a tuky
Chemikálie
Průmyslové zboží podle druhu materiálu
Stroje a dopravní prostředky
Různé hotové výrobky
Zboží a transakce j.n.

VE
32,5
52,2
82,7
66,0
26,8
54,9
72,4
80,4
82,2
91,4

Vývoz
PE
RZ
60,0
47,5
16,8
33,4
73,0
42,1
23,3
14,5
15,4
8,6

7,0
0,1
0,4
0,6
0,2
2,4
4,2
4,7
2,3
0,0

OZ
0,5
0,2
0,1
0,0
0,0
0,6
0,1
0,4
0,1
0,0

VE
54,5
64,9
49,8
21,5
73,9
80,5
72,3
84,8
72,4
82,9

Dovoz
PE
RZ
25,3
23,2
40,5
74,9
15,6
16,7
23,6
7,9
13,3
16,9

15,9
10,1
7,5
3,6
10,5
1,7
2,8
5,0
5,3
0,2

Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou,
PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS,
RZ – rozvojové země,
OZ – ostatní země (zahrnují ČLR, KLDR, Kubu, Laos, Mongolsko, VSR a obchod bez územní specifikace)
Pramen: MPO, vlastní výpočet

OZ
4,3
1,8
2,2
0,0
0,0
1,1
1,3
2,3
9,0
0,0

Váha zemí s vyspělou ekonomikou v dovozu ČR se v roce 2000
proti úrovni roku 1999 zvýšila u skupin: nápoje a tabák (+1,1 bodu),
živočišné a rostlinné oleje a tuky (+3,7 bodu), stroje a dopravní prostředky
(+0,5 bodu), zboží a transakce j.n. (+2,6 bodu). Naproti tomu se váha těchto
zemí snížila u skupin: potraviny a živá zvířata (-0,7 bodu), suroviny
nepoživatelné, bez paliv (-0,4 bodu), minerální paliva a maziva (-3,9 bodu),
a to ve prospěch evropských zemí s přechodovou ekonomikou, chemikálie
(-0,8 bodu), průmyslové zboží (-0,9 bodu), různé hotové výrobky (-2,0
bodu). Nicméně ČR dovezla z těchto zemí téměř 85 % strojů a dopravních
prostředků, téměř 83 % zboží j.n., více než 80 % chemikálií, téměř 74 %
živočišných a rostlinných olejů a tuků, více než 72 % průmyslového zboží a
různých hotových výrobků, téměř 65 % nápojů a tabáku a téměř 55 %
potravin a živých zvířat.
Graf 2
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Ve struktuře českého dovozu z evropských zemí s přechodovou
ekonomikou vč. SNS došlo v roce 2000 k velmi malým posunům jak ve
směru zvýšení podílu některých skupin zboží (potraviny a živá zvířata,
živočišné a rostlinné oleje a tuky, chemikálie, průmyslové zboží, různé
hotové výrobky), tak i ve směru snížení podílu některých skupin zboží
(nápoje a tabák, suroviny nepoživatelné, bez paliv, stroje a dopravní
prostředky, zboží a transakce j.n.). Výjimkou byla skupina minerálních
paliv a maziv, která zaznamenala zvýšení podílu na celkovém dovozu o 4,1
bodu. V roce 2000 nakoupila ČR v evropských zemích s přechodovou
ekonomikou vč. SNS 3/4 dovážených paliv a maziv. Přitom jenom z Ruska
bylo dovezeno 53,6 % z celkového dovozu paliv, tedy relativně, ale i
absolutně více než v předchozím roce. Na evropské země s přechodovou
ekonomikou vč. SNS připadlo pak přes 40% z celkového dovozu surovin

V dovozu z
evropských zemí
s přechodovou
ekonomikou vč.
SNS dominoval
rostoucí podíl
minerálních
paliv a maziv

nepoživatelných, bez paliv, více než 1/4 dovozu potravin, téměř 24 %
dovozu průmyslového zboží a více než 23 % z celkového dovozu nápojů a
tabáku, necelých 17 % dovozu chemikálií, necelých 16 % živočišných a
rostlinných olejů a tuků a přes 13 % různých hotových výrobků.
Rozvojové země zaujímaly i nadále významné místo v českém
dovozu potravinářského zboží (15,9 %, 10,1 % a 10,5 %), přičemž jejich
podíl meziročně klesl u všech jeho skupin. Nezanedbatelný byl rovněž
jejich podíl na dovozu surovin nepoživatelných, bez paliv (7,5 %), různých
hotových výrobků (5,3 %) a strojů a dopravních prostředků (5,0%), který se
u všech jmenovaných skupin meziročně mírně zvýšil.
Ostatní země měly výraznější podíl (9 %) pouze v dovozu různých
hotových výrobků, který v roce 2000 ještě meziročně mírně vzrostl a
převýšil dokonce úroveň importu tohoto zboží z rozvojových zemí. Na
dovoz různých hotových výrobků z Číny přitom připadlo téměř 8 % z jejich
celkového dovozu do ČR. Významnějšího podílu než na celkovém
dovozu (2,3 %) dosáhly ještě ostatní země na importu potravin (skupina 0
SITC) a stejného podílu na dovozu strojů a dopravních prostředků.
Tabulka 6

Struktura zahraničního obchodu podle kontinentů
(v %)

Světadíl
Svět celkem
z toho:
Evropa
Afrika
Amerika
Asie
Austrálie1)

Vývoz
1999

Dovoz
2000

1999

2000

100,0

100,0

100,0

100,0

92,9
0,6
3,1
3,3
0,1

91,8
0,5
3,6
4,0
0,1

86,1
0,7
5,1
7,8
0,3

85,3
0,7
5,6
8,1
0,3

1) včetně Oceánie a teritoriálně nespecifikovaného obchodu
Pramen: MPO, vlastní výpočet

Koncentrace zahraničního obchodu ČR na evropské trhy se v roce
2000 ve srovnání s rokem 1999 zmírnila o 1 bod a činila 88,4 % z
celkového obratu. Podíl Evropy na celkovém vývozu přitom poklesl
o 1,1 bodu a na celkovém dovozu se snížil o 0,8 bodu. Podíl sousedních
zemí (SRN, Slovensko, Rakousko, Polsko) přitom dosáhl výše 59,5 %
českého vývozu a 46,8 % dovozu, když proti roku 1999 poklesl u vývozu
o 2,9 bodu zatímco u dovozu vzrostl o 3,3 bodu. Postavení sousedních zemí
v českém dovozu tedy po výrazném zhoršení v roce 1999 opět posiluje
a naopak jejich postavení v českém vývozu se zhoršilo pod úroveň roku
1998. Na vývozu i dovozu se v analyzovaném roce zvýšil podíl Ameriky
(+0,5 bodu) a Asie (na vývozu o 0,7 bodu a na dovozu o 0,3 bodu). Podíl
Afriky na českém vývozu se mírně zhoršil a na dovozu stagnoval. Beze
změny ve vývozu i dovozu ČR zůstalo postavení Austrálie.

ZO se
koncentroval na
evropské trhy.
Vysoký byl podíl
sousedních zemí.
Vzrostl podíl
Ameriky a Asie

K deseti největším obchodním partnerům České republiky podle
výše podílu na celkovém obratu náležely tyto země: SRN (36 1 %)

Největší
partneři

výše podílu na celkovém obratu náležely tyto země: SRN (36,1 %),
Slovensko (6,8 %), Rakousko (5,4 %), Itálie (4,5 %), Francie (4,5 %),
Polsko (4,4 %), Velká Británie (4,2 %), Rusko (4,0%), USA (3,7 %) a
Nizozemsko (2,3 %). Okruh těchto zemí se tedy již několik let nezměnil,
pouze proti roku 1999 se vystřídaly v pořadí Polsko a Francie. Snížil se
podíl Itálie, Polska, Nizozemska a zejména pak SRN, Rakouska a
Slovenska a naopak se zvýšil podíl Ruska, V. Británie, USA a mírně i
Francie.

3. Zbožová struktura
Vzestup podílu strojů a dopravních prostředků na českém vývozu
pokračoval i v roce 2000 a realizoval se za poklesu ostatních základních
zbožových skupin, kromě minerálních paliv a maziv a při stagnaci podílů
zbožových skupin potraviny a živá zvířata a živočišné a rostlinné oleje
a tuky. Meziročně se podíl strojů a dopravních prostředků na celkovém
vývozu zvýšil o 2,0 body na 44,4 %, když do rozhodující teritoriální relace
českého exportu, do zemí s vyspělou ekonomikou meziročně vzrostl
o 2,1 bodu na 47,8 %, přičemž růst exportu na trh Evropské unie doznal
nárůst až na 48,1 %. Meziročně se zvýšil i relativně nízký podíl těchto
výrobků do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to
o 0,7 bodu na 30,4 %, když do zemí CEFTA podíl vývozu o 0,1 bodu
poklesl. Největší meziroční nárůst podílu vývozu strojů a dopravních
prostředků byl vykázán do rozvojových zemí, a to o 4,8 bodu na 54,2 %
celkového vývozu do uvedené teritoriální skupiny. Do mimoevropských
zemí se státní a přechodovou ekonomikou strojírenský vývoz sice
meziročně silně poklesl (o 8,7 bodů), zůstal však s úrovní podílu 64,7 % na
celkovém exportu do této skupiny zemí, nejvyšším podílem vývozu strojů
a dopravních prostředků ve všech teritoriálních relacích. Druhou objemově
největší vývozní skupinou (přes meziroční pokles o 0,6 bodu) zůstalo
průmyslové zboží podle druhu materiálu. Přitom se v českém exportu do
zemí s vyspělou ekonomikou podíl této zbožové skupiny snížil o 0,6 bodu
na 24,6 %, do zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,5 bodu na
28,1 % a do rozvojových zemí o 2,7 bodu na 27,6 %. Jedinou teritoriální
skupinou do níž vývoz průmyslového zboží podle druhu materiálu
meziročně vzrostl, a to o 2,2 bodu na 12,6 %, byly mimoevropské země se
státní a přechodovou ekonomikou. Při meziročním snížení podílu vývozu
o 1,0 procentní bod na 12,5 % si zachovala třetí umístění v celkovém
vývozu skupina různých hotových výrobků, která však mimo meziroční
nárůst do rozvojových zemí o 0,7 bodu na 7,4 % zaznamenala pokles
podílu v českém exportu do všech zbývajících hlavních skupin zemí.
Z ostatních zbožových kategorií nejvýznamnější vývozní skupinou
byly chemikálie, jejichž podíl se nicméně na celkovém exportu meziročně
snížil o 0,3 bodu na 7,1 %. Zastoupení českých chemických výrobků si
zachovalo nejvyšší podíl v evropských zemích s přechodovou ekonomikou
vč. SNS, a to v úrovni 14,2 %. Naproti tomu podíl vývozu chemikálií do
rozvojových zemí představoval jen 4,5 % na celkovém českém exportu do
této teritoriální relace. Zbožovou skupinou, která kromě strojů a dopravních

Ve vývozu se
meziročně zvýšil
podíl strojů a
dopravních
prostředků a
poněkud i
minerálních
paliv a maziv

prostředků zvýšila svou účast na celkovém vývozu, byla minerální paliva a
maziva, jejichž podíl vzrostl o 0,2 bodu na 3,1 %. V teritoriálním průřezu
zaznamenala tato skupina významnější postavení v podílu na českém
vývozu do zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to ve výši 4,8 %.
Zbožové kategorie potravin a živých zvířat a živočišné a rostlinné oleje a
tuky si zachovaly meziročně stejný podíl na celkovém vývozu, i když
s diferencovaným teritoriálním dopadem. S obdobným účinkem
registrovaly meziročně relativní pokles podílů na celkovém vývozu
zbožové skupiny nápojů a tabáku a surovin nepoživatelných, bez paliv.
V dovozu rovněž zaujímaly stroje a dopravní prostředky rozhodující
postavení s podílem 40,2 % z celkového importu, přičemž jejich podíl se
meziročně zvýšil o 0,8 procentního bodu; ale ve srovnání s jejich vývozní
pozicí byl podíl v dovozu o 4,2 bodu nižší. Nadále zůstal nejvyšší podíl na
celkovém dovozu těchto výrobků v importu ze zemí s vyspělou
ekonomikou, (84,9 %), když v rámci celkového dovozu z těchto zemí
zaznamenal import strojů a dopravních prostředků také nejvyšší poměr
(47,4 %). Výrazněji se stroje a dopravní prostředky podílely i na struktuře
dovozu z rozvojových zemí (43,3 %) a z mimoevropských zemí s
přechodovou a státní ekonomikou (34,8 %). Nejnižší, klesající podíl, měl
dovoz strojírenských výrobků z evropských zemí s přechodovou
ekonomikou vč. SNS (15,1 %).
Tabulka 7

Podíl
strojírenských
výrobků na
celkovém
vývozu převýšil
jejich podíl na
celkovém
dovozu

Zbožová struktura zahraničního obchodu podle hlavních trhů
v roce 2000
(v %)

Zbožová skupina SITC
0-9 Zboží celkem
z toho:
0 Potraviny a živá zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv
3 Minerální paliva a maziva
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky
5 Chemikálie
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
7 Stroje a dopravní prostředky
8 Různé hotové výrobky
9 Nespecifikováno

VE

Vývoz do
PE
RZ

PSE

VE

Dovoz z
PE
RZ

PSE

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,3
0,5
3,9
2,7
0,0
5,2
24,6
47,8
13,8
0,2

8,4
1,7
2,8
4,8
0,4
14,2
28,1
30,4
9,2
0,0

5,4
0,0
0,4
0,5
0,0
4,5
27,6
54,2
7,4
0,0

4,2
0,5
0,6
0,3
0,0
12,5
12,6
64,7
4,6
0,0

3,1
0,5
2,2
2,9
0,2
12,5
20,8
47,4
10,4
0,0

4,8
0,7
6,1
34,3
0,2
8,9
23,3
15,1
6,6
0,0

13,9
1,3
5,1
7,6
0,5
4,0
12,5
43,3
11,8
0,0

7,4
0,5
2,5
0,0
0,0
5,2
10,7
34,8
38,9
0,0

Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou,
PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS,
RZ – rozvojové země,
PSE – mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou
Pramen: MPO – odbor národohospodářských analýz

Dovoz roku 2000 byl dále charakterizován vysokým importem paliv
a maziv, který rozhodujícím způsobem ovlivnil bilanční deficit roku. Ve
struktuře hlavních skupin zemí byl realizován nejvyšší podíl dovozu ze
74,9 % z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS

Značný import
paliv a maziv
ovlivnil bilanční
deficit roku
2000

a představoval ve struktuře dovozu z těchto zemí 34,3 %. Přitom
rozhodujícím dodavatelem bylo Rusko. Ve struktuře dovozu ze zemí
s vyspělou ekonomikou, kromě strojů a dopravních prostředků, měl vysoký
podíl i import průmyslového zboží podle druhu materiálu (20,8 %). Toto
zboží mělo také vysoký podíl ve struktuře dovozu z evropských zemí
s přechodovou ekonomikou vč. SNS (23,3 %), zejména pak ze zemí
CEFTA (32,0 %). Výraznější diferenciace v dovozu zbožových skupin
nastala ještě u různých hotových výrobků z mimoevropských zemí
s přechodovou a státní ekonomikou, když tato skupina představovala
největší podíl (38,9 %) importu z těchto zemí.
Graf 3

Struktura zahraničního obchodu podle zbožových skupin SITC
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Zatímco zvýšení dovozu skupiny potraviny a živá zvířata vykázalo
meziročně podprůměrný nárůst (index 109,4), vývoz vzrostl nadprůměrným
tempem (index 125,6). V meziročním hodnotovém nárůstu nejvýznamnější

V obchodu
potravinami
tempo vývozu
značně

úlohu v exportu této skupiny zboží sehrály položky obilovin a obilných
výrobků (zvýšení o 2,7 mld.Kč při indexu 150,1), mléčných výrobků (1,2
mld.Kč, index 120,7) a kávy, čaje, kakaa, koření a výrobků z nich (0,9
mld.Kč, index 137,0). Z hlediska relativního meziročního nárůstu vývozu
výraznější pozici zaujala položka cukr, výrobky z cukru a med (s indexem
169,2). V dovozu největší hodnotový meziroční nárůst vykázala krmiva
pro zvířata (zvýšení o 1,2 mld.Kč při indexu 124,0), zatímco
nejpodstatnější relativní nárůst zaznamenala položka cukrx), výrobky
z cukru a medu (index 131,3). Celkové pasivum zbožové skupiny
potravin a živých zvířat v částce 17,2 mld.Kč nejvíce ovlivnila položka
zeleniny a ovoce se záporným saldem v částce 11,0 mld.Kč.

značně
překročilo
tempo dovozu

Dynamika vývozu skupiny nápojů a tabáku zaznamenala meziročně
podprůměrný růst (index 107,2), ovlivněný rozdílným vývojem obou
základních položek. Zatímco export nápojů vzrostl o 28,4 %, vývoz tabáku
a tabákových výrobků poklesl o 14,9 %. Obdobná situace byla registrována
i v dovozu, když import tabáku a tabákových výrobků se meziročně snížil o
21,9 %, na rozdíl od dovozu nápojů, který vzrostl o 23,3 %. V důsledku
vyššího hodnotového poklesu tabáku a tabákových výrobků zaznamenala
uvedená zbožová skupina celkový pokles dovozu o 5,8 %. Na celkové
bilanční aktivum této zbožové skupiny měla vliv položka nápoje s kladným
saldem v částce 1,7 mld.Kč.
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Zatímco meziroční zvýšení dovozu zbožové skupiny suroviny
nepoživatelné, bez paliv, představovalo 8,3 mld.Kč (při indexu 126,9),
nárůst vývozu o 15,1 % byl realizován v rozsahu 5,2 mld.Kč, takže celkově
bilance této skupiny zaznamenala meziroční snížení aktivního salda o 3,1
mld.Kč na 0,01 mld.Kč. Z větších položek této skupiny nejvýraznější
hodnotový nárůst vývozu vykázaly vláknina a sběrový papír (2,9 mld.Kč,
index 175,2) a rudy kovů a kovový odpad (1,6 mld.Kč, index 138,0).
Objemově největší vývozní položka korku a dřeva, představující jednu
třetinu celkového vývozu nepoživatelných surovin, bez paliv se meziročně
snížila o 8,6 %, což současně znamenalo pokles podílu této položky na
celkovém vývozu (v roce 1996 ještě 1,86 %, v roce 2000 již jen 1,17 %).
Růst dovozu nepoživatelných surovin byl založen zejména na vzestupu
dovozu rud kovů a kovového odpadu (2,6 mld.Kč) a textilních vláken a
jejich odpadu (2,4 mld.Kč). Na bilanci této zbožové skupiny měly největší
vliv položky: korek a dřevo (aktivem ve výši 8,8 mld.Kč) a textilní vlákna a
jejich odpad (pasivem 6,7 mld.Kč).

Nárůst dovozu
surovin převýšil
růst jejich
vývozu

Vývoz nerostných paliv a maziv byl charakterizován na jedné straně
meziročním poklesem exportu položky uhlí, koksu a briket o 2,2 % a
nevysokým hodnotovým nárůstem (0,02 mld.Kč) topného plynu, zemního i
průmyslově vyráběného a na druhé straně meziročním nárůstem exportu
ropy a ropných výrobků o 56,7 % (tj. o 4,8 mld.Kč) a vzrůstem vývozu
elektrického proudu o 87,2 %, tj. o 3,3 mld.Kč. Dovoz nerostných paliv a
maziv prodělal dramatický vývoj, když ropa a ropné výrobky výrazným
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V průběhu roku 2000 sice stát reguloval trh s cukrem, ale jeho ochrana nebyla dostatečně účinná. Zvýšené
dovozy některých podpoložek této komodity způsobovaly vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví.

cenovým nárůstem (v kombinaci s drahým dolarem) a topný plyn
registrovaly narůstající bilanční schodek, který těmito dvěma položkami
postupně vzrostl až na 101,7 mld.Kč. Díky aktivu z obchodu uhlím,
koksem a briketami a rovněž elektrickým proudem se tento deficit snížil na
celkové pasivum 85,7 mld.Kč. Zbožová skupina minerálních paliv a
maziv byla v dovozu teritoriálně orientována zejména na tyto země:
Rusko (53,6 %), Slovensko (10,9 %), Norsko (7,8 %), Německo (6,6 %),
Kazachstán (3,7 %) a Alžírsko (3,4 %).

bilance

Živočišné a rostlinné oleje a tuky vzhledem k nízkému základu jak
vývozu, tak dovozu, neovlivnily nijak významně obrat zahraničního
obchodu ve sledovaném roce. Pozitivem však přitom bylo, že pasivum roku
1999 ve výši 1,5 mld.Kč, meziročně pokleslo (byť nepatrně) o 0,1 mld.Kč.

Podíl skupiny
4 SITC zůstal
nevýrazný

Přestože se meziročně zvýšil podíl vývozu na obratu obchodu
chemikáliemi o 0,5 bodu, narostl meziročně schodek z jejich obchodu
o 6,9 mld.Kč. Přitom podíl exportu chemikálií na celkovém exportu ČR se
meziročně snížil o 0,3 bodu, zatímco podíl dovozu poklesl o 1,1 bodu. Ve
vývozu kromě položky silice, čisticí a lešticí přípravky, u níž meziroční
pokles činil 0,2 %, všechny ostatní sledované subskupiny zaznamenaly
meziročně zvýšení. Hodnotově největší položka, organické chemikálie,
vzrostla o 20,8 % a vykázala v hodnotové úrovni nárůst o 3,4 mld.Kč.
Následovaly ji plasty v prvotní formě, s přírůstkem 3,2 mld.Kč při indexu
134,6. Podstatnější absolutní přínos registrovala ještě položka plastické
hmoty v neprvotních formách (2,3 mld.Kč, index 125,5). V dovozu nadále
dominovala položka léčiva a farmaceutické výrobky, která tvořila nejen
přes pětinu importu celé zbožové skupiny chemikálií, ale bilanční schodek
jen samotné této položky ve výši 21,3 mld.Kč, překročil dokonce výrazně
úroveň celkového schodku obchodu potravinářským zbožím (0, 1 + 4
SITC), a to o 3,7 mld.Kč. Z objemově větších dovozních položek
výraznější meziroční nárůst zaznamenaly ještě plasty v prvotní formě o 6,1
mld.Kč a plastické hmoty v neprvotních formách (o 3,5 mld.Kč). Uvedené
tři položky SITC představovaly 53,7 % celkového importu chemikálií.
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Zbožová skupina, která přinesla největší bilanční přebytek v
rozsahu 27,1 mld.Kč (i když meziročně o 4,6 mld.Kč nižší, odpovídající
vyšší meziroční úrovni nárůstu dovozu než vývozu), bylo průmyslové zboží
podle druhu materiálu. Ve vývozu nejrychleji rostl export papíru, lepenky
a výrobků z nich (index 128,7), zatímco nejvyšší absolutní nárůst
zaznamenaly kovové výrobky, a to o 13,3 mld.Kč, při aktivní bilanci
22,9 mld.Kč, avšak při snižujícím se podílu na celkovém vývozu. Dalšími
profilujícími položkami vývozu byly: výrobky z nekovových nerostů
(index 116,3, meziroční nárůst 6,9 mld.Kč, bilanční přebytek 28,4 mld.Kč),
železo a ocel (index 118,9, nárůst 7,5 mld.Kč, ale meziroční změna z aktiva
do pasiva ve výši 5,7 mld.Kč) a textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich
(index 124,0, nárůst 9,1 mld.Kč, bilanční přebytek 0,6 mld.Kč). Uvedené
čtyři položky SITC představovaly 75,6 % vývozu průmyslového zboží
podle druhu materiálu, avšak (až na textilní příze, tkaniny a tržní výrobky
z nich) při klesajícím podílu na celkovém vývozu. V dovozu nejvyšší
relativní nárůst vykázaly neželezné kovy (index 139,4) a železo a ocel

Průmyslové
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(index 133,3). Z hlediska nárůstu hodnotové úrovně, největší meziroční
zvýšení importu zaznamenaly položky: železo a ocel (13,2 mld.Kč), kovové
výrobky (10,2 mld.Kč) a neželezné kovy (9,2 mld.Kč). Kromě kovových
výrobků, zbývající dvě položky zvýšily i svůj podíl na celkovém
dovozu.
V roce 2000 zaznamenal obrat zahraničního obchodu strojírenskými
výrobky větší meziroční dynamiku než celkový obrat zahraničního
obchodu, když stoupl o 30,0 %, na rozdíl od celkového obratu, který vzrostl
o 25,8 %. Struktura uvedeného nárůstu však znamenala nepříznivou
meziroční změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu
50,1 % v roce 1999 poklesl podíl exportu strojů a dopravních prostředků na
jejich obratu v roce 2000 na 49,8 %, což způsobilo bilanční schodek ve výši
3,6 mld.Kč a meziroční změnu salda (z aktiva na pasivum) o 5,7 mld.Kč.
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Dynamika vývozu strojů a dopravních prostředků se zakládala
zejména na meziročním přírůstku silničních vozidel (31,8 % celkového
přírůstku strojírenského vývozu), který pak spolu s nárůstem exportu
elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (27,9 % přírůstku skupiny)
představoval 59,7 % celkového meziročního nárůstu strojírenského vývozu.
Připočtením subskupiny zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci
zvuku (11,2 % přírůstku skupiny), představovaly tyto tři podskupiny
strojírenského zboží 70,9 % meziročního přírůstku celého vývozu strojů a
dopravních prostředků. Podíly na celkovém exportu se meziročně zvýšily u
podskupin 71, 75, 76, 77 a 78. Posledně uváděná podskupina, tj. silniční
vozidla, dosáhla dokonce podílu 15,65 % na celkovém vývozu roku 2000.
Přitom vývoz této dominantní podskupiny směřoval ze 79,9 % na trh zemí s
vyspělou ekonomikou (do EU 75,2 %), a na trh evropských zemí s
přechodovou ekonomikou vč. SNS 17,5 %. Z toho jenom na vývoz
osobních automobilů (položka 781 SITC) připadlo 8,5 % celkového
exportu (tj. 54,2 % vývozu podskupiny silniční vozidla) a na export dílů a
příslušenství (položka 784) dalších 5,6 % celkového vývozu (tj. 35,8 %
exportu dané podskupiny). Vývoz osobních automobilů vzrostl meziročně o
28,6 % (tedy vyšší dynamikou než celková podskupina silničních vozidel) a
vývoz dílů a příslušenství o 23,8 %. Druhá největší podskupina
strojírenského vývozu, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, byla
exportně rovněž orientována zejména na trh zemí s vyspělou ekonomikou,
když do těchto zemí byl vývoz uvedené podskupiny realizován z 85,0 %.
Největší položku (778 SITC) této podskupiny tvořily přístroje elektrické
j.n. (baterie, žárovky a p.), a to podílem 39,8 % na celkovém vývozu
uvedené podskupiny 77.
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Podíl vývozu strojů a zařízení - podskupin 71 až 74, se na celkovém
vývozu meziročně snížil z 13,51 % na 13,25 %, přičemž z uvedených
podskupin se nadprůměrně meziročně zvýšil pouze vývoz strojů a zařízení
k výrobě energie (index 132,5), což znamenalo nárůst jeho podílu na
celkovém vývozu z 2,74 % na 2,95 %. Podíl podskupin 71 až 74 se na
celkovém vývozu meziročně snížil o 0,26 a na vývozu skupiny 7 o 2,1
bodu, čímž se jejich postavení ve strojírenském vývozu ve sledovaném roce
oslabilo.

Vývoz výrobků
investičního
strojírenství
mírně oslaboval

Tabulka 8

Zahraniční obchod strojírenským zbožím v roce 2000

Položka SITC
7 Stroje a dopravní prostředky
v tom:
71 Stroje a zařízení k výrobě energie
72 Stroje pro určité odvětví průmyslu
73 Kovozpracující stroje
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n
75 Kancelářské stroje a zařízení k
automatickému zpracování dat
76 Zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprodukci zvuku
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
78 Silniční vozidla
79 Ostatní dopravní a přepravní prostředky

Vývoz
Index
v mil.Kč
00/99

Podíl
v %1)

Dovoz
Index
v mil.Kč
00/99

Podíl
v %1)

497 899

129,2

44,4

501 490

130,8

40,2

33 045
38 551
16 772

132,5
117,9
108,7

2,95
3,44
1,50

37 162
42 992
16 154

129,7
126,1
106,3

2,98
3,45
1,30

60 081

120,9

5,36

68 502

121,1

5,49

19 664

196,2

1,76

44 265

135,2

3,55

21 418

243,0

1,91

49 154

159,3

3,94

121 941
175 291
11 136

134,7
125,7
80,9

10,88
15,65
0,99

137 032
92 953
13 276

136,3
121,4
164,8

10,99
7,45
1,06

1) Podíl na celkovém vývozu a dovozu
Pramen: MPO odbor národohospodářských analýz

Dovoz strojů a dopravních prostředků rostl v meziročním srovnání
nadprůměrným tempem (index 130,8). Nejvýraznější relativní zvýšení
přitom vykázal import podskupin: ostatní dopravní a přepravní prostředky
(index 164,8), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku
(index 159,3), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (index 136,3) a
kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (index
135,2). Z hlediska meziročního absolutního nárůstu importu pak
nejvýznamnější postavení zaujaly tyto subskupiny: elektrická zařízení,
přístroje a spotřebiče (zvýšení o 36,5 mld.Kč), zařízení k telekomunikaci a
záznamu a reprodukci zvuku (18,3 mld.Kč) a silniční vozidla (16,4
mld.Kč). Na tyto tři subskupiny připadlo 60,2 % celkového zvýšení
strojírenského dovozu v roce 2000. Přitom zbožová podskupina, která
realizovala nejvyšší dovozní přírůstek, tj. elektrická zařízení, přístroje a
spotřebiče měla směrovaný import z 85,0 % ze zemí s vyspělou
ekonomikou (zejména z Evropské unie), dále pak ze 6,5 % z rozvojových
zemí a z 5,7 % ze zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Výši dovozu
elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů významnou měrou ovlivňovaly
následující položky SITC: 771 - stroje elektrické, ne točivé a jejich díly
(10,2 mld.Kč), 772 – přístroje elektrické ke spínání ap. obvodů
elektrických, odpory a j. (36,4 mld.Kč), 773 - prostředky k rozvodu el.
energie j.n. (17,1 mld.Kč), 775 - zařízení elektrická a mechanická pro
domácnost (11,3 mld.Kč), 776 - elektronky, rentgenky, diody, tranzistory
ap. (25,8 mld.Kč), 778 - přístroje elektrické j.n., baterie, žárovky ap. (34,0
mld.Kč). Na výši importu zařízení k telekomunikaci a záznamu a
reprodukci zvuku působil zejména dovoz položky 764 - zařízení
telekomunikační, příslušenství televizí a rozhlasu v částce 41,3 mld.Kč.
Dovoz zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku byl z
největší části orientován na země s vyspělou ekonomikou (81,8 %),

Strojírenský
dovoz
zaznamenal
zvýšený růst

především EU (71,0 %) a na evropské země s přechodovou ekonomikou vč.
SNS (9,4 %). Dovozy silničních vozidel nejvíce ovlivnily importy položky
781 - automobily osobní aj. vozidla pro osobní dopravu osob (25,1 mld.Kč)
a položky 784 - díly a příslušenství motorových vozidel (45,0 mld.Kč).
Největší meziroční nárůst podílů na celkovém dovozu zaznamenaly
podskupiny: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (zvýšení o 0,66 bodu
na 10,99 %) a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku
(zvýšení o 0,77 bodu na 3,94 %). Naopak, největší meziroční pokles podílů
na celkovém importu registrovaly subskupiny: silniční vozidla (snížení
o 0,42 bodu na 7,45 %) a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu,
j.n. (snížení o 0,32 bodu na 5,49 %).
Zatímco strojírenské podskupiny 75 až 79 zaznamenaly meziroční
nárůst dovozu o 35,3 % a registrovaly na celkovém importu podíl 26,99 %
(při meziročním zvýšení o 1,42 bodu), dovoz výrobků investičního
strojírenství (podskupiny 71 až 74) vykázal podprůměrný meziroční růst
importu, a to o 22,5 % (při meziročním snížení podílu na celkovém dovozu
o 0,60 bodu). Meziročně také poklesl podíl výrobků podskupiny 71 až 74
na celkovém strojírenském dovozu, a to o 2,2 bodů.

Rovněž podíl
podskupin 71 až
74 na celkovém
dovozu
meziročně
poklesl

Druhou zbožovou skupinou, která zaznamenala výrazný bilanční
přínos, a to ve výši 12,2 mld.Kč, byly různé hotové výrobky. Ve vývozu
této zbožové skupiny největší váhu měly různé výrobky, j.n., nábytek a
jeho díly a oděvní výrobky a doplňky. Položkou, která zaznamenala
meziroční snížení byla obuv (index 88,2, pokles o 0,9 mld.Kč na 6,6
mld.Kč). V dovozu měly největší význam rovněž různé výrobky, j.n.,
oděvní výrobky a doplňky a odborné vědecké a řídící přístroje a zařízení.
Na zvýšení kladného bilančního salda měly největší vliv zejména zbožové
položky nábytek a jeho díly s aktivem 17,2 mld.Kč a oděvní výrobky a
doplňky s aktivem 8,0 mld.Kč, na rozdíl od odborných, vědeckých a
řídících přístrojů a zařízení, které registrovaly pasivum ve výši 11,3 mld.Kč
a různých výrobků, j.n. se záporným saldem v částce 5,3 mld.Kč.

Bilanční
aktivum
různých
hotových
výrobků se
meziročně
zvýšilo

Z údajů o zbožové struktuře českého zahraničního obchodu (členěné podle
stupně zpracování) vyplývá, že v roce 2000 nadprůměrně pokračovala
meziroční
dynamika
růstu
vývozu
nejen
strojírenských
a
elektrotechnických výrobků (index 128,2), a to zejména v jejich vysoce a
středně složité formě, ale také, že nadprůměrně rostl vývoz polotovarů.
Naopak, podprůměrný meziroční nárůst vykázaly ostatní zbožové
kategorie: suroviny (index 105,1), ostatní finální výrobky (index 117,8),
dělené zbožové položky (index 118,8) a potraviny a suroviny pro jejich
výrobu (index 119,9).

Vývoz výrobků
vyššího
zpracování
hodnotově
v meziročním
srovnání stoupl

Rovněž podíl strojírenských a elektrotechnických výrobků na
celkovém vývozu meziročně stoupl, a to o 2 body na 52,1 % (z toho podíl
jednoduchých výrobků o 0,5 bodu, středně složitých o 1,1 bodu a vysoce
složitých produktů o 0,4 bodu). Přestože účast vysoce složitých výrobků na
celkovém vývozu dosáhla největšího meziročního relativního přírůstku
(o 51,9 %), zůstala podílově velmi nízká, a to pouze 2,1 % z celkového

vývozu. I když podíl ostatních finálních výrobků má dlouhodobě klesající
tendenci, přesto vykázal stále ještě vysokou účast na celkovém vývozu
(30,3 %). Ačkoli podíl dělených zbožových položek a polotovarů
meziročně stagnoval, z hlediska hodnotové úrovně zaznamenaly obě
skupiny nárůst. Meziroční pokles podílů registrovaly potraviny a suroviny
pro jejich výrobu, a to o 0,1 bodu a kategorie surovin o 0,4 bodu, zejména
vlivem skupiny neobnovitelných surovin.
Tabulka 9

Vývoz, dovoz a bilance podle stupně zpracování zboží
za léta 1999 a 2000

Kategorie zboží

Vývoz
Dovoz
Bilance v
1999
2000
1999
2000
mil.Kč
Index
Index
mil.Kč v % mil.Kč v % 00/99 mil.Kč v % mil.Kč v % 00/99 1999 2000

Zboží celkem

908 756 100,0 1 120 427 100,0 123,3 973 169 100,0 1 247 210 100,0 128,2 -64 413 -126 783

A. Potraviny a suroviny
pro jejich výrobu

39 194

4,3

47 002

4,2 119,9

58 142

6,0

62 480

5,0 107,5 -18 948 -15 478

B. Suroviny

27 690

3,0

29 111

2,6 105,1

63 086

6,5

110 313

8,9 174,9 -35 397 -81 202

1. Neobnovitelné
vč. energetických

14 407

1,6

14 560

1,3 101,1

50 534

5,2

94 216

7,6 186,4 -36 127 -79 655

8 044

0,9

7 303

9 375

1,0

12 296

1,0 131,2

2. Obnovitelné
3. Druhotné odpady

0,7

90,8

-1 332

-4 994

2 062

3 447

5 239

0,5

7 248

0,6 138,3

3 177

0,3

3 801

0,3 119,7

76 806

8,5

95 552

8,5 124,4

83 300

8,5

107 300

8,6 128,8

D. Strojírenské a
elektronické výrobky

455 180

50,1

583 397

52,1 128,2 444 745

45,7

576 007

46,2 129,5

10 436

7 390

1. Jednoduché

202 018

22,2

254 091

22,7 125,8 190 520

19,6

234 790

18,8 123,2

11 498

19 301

2. Středně složité

237 550

26,2

305 590

27,3 128,6 197 911

20,3

255 761

20,5 129,2

39 639

49 829

C. Polotovary

3. Vysoce složité

15 612

1,7

23 716

E. Ostatní finální výrobky

288 527

31,8

339 993

F. Dělené zbožové položky

21 359

2,3

25 372

56 314

5,8

85 456

30,3 117,8 276 462

2,1 151,9

28,4

337 167

4,9

53 943

2,3 118,8

47 434

-6 494 -11 748

6,9 151,8 -40 701 -61 740
27,0 122,0

12 066

2 826

4,3 113,7 -26 076 -28 571

Pramen: MPO – odbor národohospodářských analýz a vlastní výpočet
Poznámka: Nepřesnosti u dílčích bilancí vznikly zaokrouhlováním

V dovozu vykázaly nadprůměrný nárůst suroviny (index 174,9),
strojírenské a elektrotechnické výrobky (index 129,5) a rovněž polotovary
(128,8). Ostatní zbožové kategorie registrovaly nižší, než průměrný roční
růst. Z hlediska meziročního pohybu podílů na celkovém dovozu,
nejvýraznější nárůst zaznamenaly suroviny (o 2,4 procentního bodu na
8,9 % celkového importu), a to v důsledku vysokého dovozu surovin
neobnovitelných, vč. energetických, u nichž meziroční nárůst činil 86,4 %.
Zvýšení podílu registrovaly také strojírenské a elektrotechnické výrobky,
a to o 0,5 bodu na 46,2 % celkového dovozu. Zatímco jednoduché výrobky
uvedené zbožové kategorie meziročně snížily svůj podíl na celkovém
dovozu o 0,8 bodu, středně složité produkty ne příliš výrazně
(o 0,2 procentního bodu na 20,5 % celkového importu) meziročně svůj
podíl zvýšily. Přestože vysoce složité strojírenské a elektrotechnické
výrobky dosáhly v meziročním srovnání nárůst o 1,1 procentního bodu na
6,9 % celkového importu, nelze označit (i za situace, že tento poměr je
příznivější než u vývozu) výši uvedeného podílu za uspokojivou. Snížení
podílů na celkovém dovozu naopak zaznamenaly: potraviny a suroviny na

Nejvyšší
relativní
meziroční
nárůst dovozu
vykázaly
suroviny

jejich výrobu (o 1,0 procentní bod), ostatní finální výrobky (o 1,4
procentního bodu) a dělené zbožové položky o 0,6 bodu.
Značný nárůst importu dovozu surovin (v souvislosti s vysokými
cenami a s nízkým vývozem surovin) způsobil meziroční zvýšení schodku
této zbožové skupiny o 45,8 mld.Kč. Vyšší dynamika dovozu, ev. vyšší
poměr hodnotového nárůstu dovozu než vývozu byly také příčinou
meziročního zvýšení pasiv dalších zbožových kategorií: polotovarů
o 5,3 mld.Kč a dělených zbožových položek o 2,5 mld.Kč. Meziroční
snížení bilančního aktiva o 3,0 mld.Kč registroval obchod strojírenskými
a elektrotechnickými výrobky v důsledku nárůstu pasiva z obchodu vysoce
složitými produkty o 21,0 mld.Kč, když tento bilanční deficit vyrovnávaly
zvýšením aktiv jednoduché a středně složité výrobky. Snížení aktiva
v obchodu s ostatními finálními výrobky o 9,2 mld.Kč pak poukazovalo na
nízkou dynamiku vývozu těchto výrobků. Pouze snížení pasivního salda
u potravin a surovin pro jejich výrobu (o 3,5 mld.Kč) znamenalo meziroční
příznivý posun v obchodní bilanci roku 2000.
Tabulka 10

Vývoz a dovoz zbožových položek zařazených do kategorie HT
v roce 2000

Kategorie HT1)
Celkový zahraniční obchod ČR
z toho:
HT celkem
v tom:
Letecká technika
Výpočetní technika
Elektronika a telekomunikace
Farmacie
Vědecké přístroje
Elektrotechnika
Chemie
Stroje neelektrické
Ostatní HT

mil.Kč

Vývoz
Podíl
v%

Index
00/99

mil.Kč

Dovoz
Podíl
v%

Index
00/99

1 120 427

100,0

123,3

1 247 210

100,0

128,2

87 565,9

7,8

146,5

177 402,9

14,2

144,1

2 461,9
16 899,1
20 588,2
2 067,9
5 923,6
22 233,3
3 825,0
9 802,5
3 764,4

0,22
1,51
1,84
0,18
0,53
1,98
0,34
0,87
0,34

74,4
209,2
175,3
86,5
124,6
159,2
107,5
107,3
132,5

11 712,2
39 242,3
69 345,9
8 663,6
16 180,1
10 285,4
8 206,7
13 206,7
560,0

0,94
3,15
5,56
0,69
1,30
0,82
0,66
1,06
0,04

189,3
138,8
164,3
103,6
123,1
177,0
121,3
111,9
91,9

1) HT High Technology Products / Výrobky vysoké technologie
Pramen: MPO – odbor národohospodářských analýz

V roce 2000 pokračoval v meziročním srovnání růst vývozu
výrobků vysoké technologie zvýšením o 46,5 %, čímž předstihl
dvojnásobně tempo celkového vývozu. Díky tomuto růstu se podíl
uvedených výrobků na celkovém exportu zvětšil na 7,8 %, tj. meziročně o
1,2 bodu, což v hodnotové úrovni představovalo nárůst o 27,8 mld.Kč.
Nejrychleji rostla v meziročním srovnání výpočetní technika (index 209,2),
elektronika a telekomunikace (index 175,3) a elektrotechnika (index 159,2).
V absolutním vyjádření pak nejvyšší meziroční nárůst vykázaly následující
kategorie HT: výpočetní technika (8,8 mld.Kč), ve stejné výši také
elektronika a telekomunikace (8,8 mld.Kč) a elektrotechnika (8,3 mld.Kč).
Naopak, v meziročním srovnání poklesl podíl farmacie (u níž jde

Vývoz HT rostl
dynamičtěji než
celkový vývoz

o dlouhodobější trend), chemie a neelektrických strojů.
I když v relativním vyjádření tempo růstu vývozu HT výrobků
přesáhlo tempo jejich dovozu o 2,4 procentních bodů, import produktů
vysoké technologie v roce 2000 meziročně výrazně vzrostl (index 144,1).
V hodnotové úrovni pak meziroční nárůst dovozu HT výrobků
(o 54,3 mld.Kč) byl značně vyšší než ve vývozu. Největšího podílu na
celkovém importu dosáhly produkty vysoké technologie v kategorii
elektronika a telekomunikace (5,56 %), zatímco nejvyšší relativní růst
zaznamenala letecká technika (index 189,3), elektrotechnika (index 177,0)
a elektronika a telekomunikace (index 164,3). Nejvyšší meziroční
hodnotový nárůst pak vykázaly: elektronika a telekomunikace
(27,1 mld.Kč) a výpočetní technika (11,0 mld.Kč). Úrovně roku 1999
(z hlediska výše podílu na celkovém dovozu) nedosáhly stroje neelektrické,
chemie, farmacie a ostatní HT. Posledně jmenované výrobky vysoké
technologie nedosáhly mimoto ani hodnotové úrovně roku 1999 (index
91,9).
Tabulka 11

Také růst
dovozu HT se
zrychlil

Struktura dovozu podle užití
1999

Kategorie

mld.Kč

Celkem
z toho:
Osobní spotřeba
Investiční užití
Výrobní užití

2000
%

mld.Kč

Index
00/99

%

973,2

100,0

1 247,2

100,0

128,2

226,3
311,4
435,5

23,3
32,0
44,7

255,0
403,9
588,3

20,4
32,4
47,2

112,7
129,7
135,1

Pramen: MPO – odbor národohospodářských analýz a vlastní propočet

Údaje o dovozu podle základních způsobů užití ukazují, že import
zboží určeného pro osobní spotřebu sice meziročně stoupl o 12,7 %, což
představovalo hodnotové zvýšení o 28,7 mld.Kč, z hlediska podílu na
celkovém dovozu však v roce 2000 meziročně poklesl o 2,9 bodu. I když
import pro investiční užití se meziročně zvýšil o 29,7 % a tomu
odpovídající hodnotové zvýšení znamenalo 92,5 mld.Kč, jeho podíl na
celkovém dovozu jen nepatrně meziročně vzrostl, a to o 0,4 bodu. Nejvyšší
meziroční nárůst realizoval import zboží určeného pro výrobní užití, když
se zvýšil o 35,1 %, (tj. o 152,8 mld.Kč) při meziročním nárůstu podílu na
celkovém dovozu o 2,5 bodu.

Podíl dovozu
pro osobní
spotřebu poklesl

Dovoz k aktivnímu zušlechtění podle SKP1)

Tabulka 12
Období

1999
mil. Kč

2000
mil. Kč

Index
00/99

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

41 296
47 112
44 456
49 723

55 379
57 191
56 246
68 783

134,1
121,4
126,5
138,3

19,4
19,3
19,1
17,6

20,2
18,6
18,6
18,9

leden až prosinec

182 587

237 599

130,1

18,8

19,1

1) Standardní klasifikace produkce
Pramen: ČSÚ a vlastní propočet

Podíl na celkovém dovozu
1999
2000

Podíl zboží dovezeného k aktivnímu zušlechtění vzrostl meziročně
o 0,3 procentního bodu a dosáhl téměř 1/5 výše celkového dovozu. Největší
podíl tohoto typu importu na dovozu příslušného SKP, byl přitom
registrován u následujících položek: produktů polygrafického průmyslu
(49,7 %), produktů textilní výroby (49,3 %), elektrických strojů a přístrojů
(47,6 %) a rádiových, televizních a spojových zařízení (41,1 %).
Tabulka 13

Dovoz
k aktivnímu
zušlechtění se
meziročně zvýšil

Vývoz po aktivním zušlechtění podle SKP

Období

1999
mil. Kč

2000
mil. Kč

Index
00/99

Podíl na celkovém vývozu
1999
2000

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

58 887
71 511
69 244
76 716

84 808
86 834
82 805
96 315

144,0
121,4
119,6
125,5

29,3
30,2
30,9
31,1

33,1
30,7
30,7
30,9

leden až prosinec

276 358

350 762

126,9

30,4

31,3

Pramen: ČSÚ a vlastní propočet

Podíl zboží vyvezeného po aktivním zušlechtění podle SKP se
meziročně zvýšil o 0,9 procentního bodu a přiblížil se jedné třetině celkově
exportovaného zboží z ČR v roce 2000. Přitom největší podíly na celkovém
vývozu příslušného SKP měly tyto položky (exportované v uvedeném
režimu): produkty tabákového průmyslu (99,7 %), rádiová, televizní
a spojová zařízení (84,9 %), kancelářské stroje a počítače (79,8 %), výroba
konfekce a kožešin (70,7 %), kožené výrobky, galanterie a obuv (69,1 %),
elektrické stroje a přístroje (64,4 %) a produkty polygrafického průmyslu
(62,8 %). Na základě uvedených údajů lze konstatovat, že přebytek
z daného typu obchodu (tj. dovozu k aktivnímu zušlechtění a následném
vývozu po zušlechtění) v roce 2000 činil 113,2 mld.Kč a proti roku 1999 se
zvýšil o 19,4 mld.Kč, tj. o 20,7 %.

Vývoz po
aktivním
zušlechtění
dosáhl již
téměř 1/3

Svými podíly na celkovém vývozu, ev. dovozu byly v roce 2000
málo významné, jak vývozy k pasivnímu zušlechtění (0,8 %), tak dovozy
po pasivním zušlechtění (1,3 %). Rovněž zanedbatelné byly dovozy
k dočasnému použití (0,4 %).

4. Obchodní bilance
Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2000 skončila
mimořádně vysokým schodkem v rozsahu 126,8 mld.Kč, čímž došlo
k jejímu meziročnímu zhoršení o 62,4 mld.Kč. Tento nepříznivý vývoj
započal již v 1. čtvrtletí, když pasivum obchodní bilance ve výši
17,5 mld.Kč (ovlivněné zejména únorovým schodkem v částce 7,2
mld.Kč), bylo již o 5,1 mld.Kč vyšší než pasivum v odpovídajícím období
roku 1999. Meziroční nárůst pasivního salda pokračoval i ve 2. čtvrtletí
(především v důsledku značných bilančních schodků v měsíci květnu a
červnu), což oproti příslušnému období roku 1999 znamenalo zhoršení

Schodek
obchodní
bilance se
meziročně téměř
zdvojnásobil

obchodní bilance o 17,5 mld.Kč. Také 3. čtvrtletí pokračovalo v nepříznivě
nastoupeném trendu, když obchodní bilance vykázala pasivum v rozsahu
32,6 mld.Kč, čímž převýšila schodek stejného období roku 1999 o 24,1
mld.Kč. Na tento výsledek měl vliv zejména vysoký předstih tempa dovozu
vůči vývozu v měsících červenci a srpnu, jehož důsledkem byly bilanční
schodky ve výši 14,4 mld.Kč a 14,9 mld.Kč. V měsíci září naopak
obchodní bilance příjemně překvapila nejnižším pasivním saldem celého
roku 2000 v rozsahu 3,3 mld.Kč. Ve 4. čtvrtletí však obchodní bilance
gradovala nejvyšším deficitem, a to v rozsahu 51,7 mld.Kč, když se oproti
stejnému období roku 1999 zhoršila o 15,7 mld.Kč. Vliv na tento stav měly
vysoké hodnotové úrovně dovozů v listopadu (123,8 mld.Kč) a v říjnu
(124,9 mld.Kč), zatímco v prosinci byl spíše příčinou nejvyššího pasiva
roku 2000 (v rozsahu 24,0 mld.Kč) relativně nízký vývoz, a to ve výši 90,3
mld.Kč.
Zatímco schodek obchodní bilance zaznamenaný v 1. pololetí roku
2000 představoval 33,5 % celoročního pasiva, stejné období roku 1999
registrovalo 31,0 % celoročního schodku. Ve 2. pololetí roku 2000 se podíl
záporného salda na
celoročním
pasivu obchodní
bilance
prakticky zdvojnásobil, když činil 66,5 %, zatímco v roce 1999 dosáhl
podílu 69,0 % (ovšem při podstatně nižším celkovém bilančním deficitu).
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Z teritoriálního pohledu bylo v roce 2000 záporné saldo
zaznamenáno se všemi hlavními skupinami zemí. Nejvyšší schodek
registroval obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to ve výši 59,3
mld.Kč při meziročním zvýšení pasiva o 18,4 mld.Kč. Přitom obchod s
ostatními zeměmi této teritoriální skupiny vykázal nárůst záporného salda o

Obchodní
bilance
registrovala
schodek se
všemi hlavními
skupinami zemí

9,6 mld.Kč a obchod se zeměmi EU zaznamenal meziročně přechod z
aktiva do pasiva, což představovalo bilanční zhoršení ve výši 8,8 mld.Kč.
Přesto, že obchod s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč.
SNS vykázal oproti předcházející skupině zemí nižší pasivum (25,2
mld.Kč), meziroční zvýšení bilančního deficitu touto teritoriální oblastí (o
34,9 mld.Kč) bylo v daném časovém období vůbec nejvyšší, a to jednak
snížením aktiva ve vztahu k zemím CEFTA o 3,9 mld.Kč a jednak
zvýšením záporného salda o 31,0 mld.Kč ve vztahu k ostatním zemím
uvedené teritoriální skupiny. Mimoevropské země s přechodovou a státní
ekonomikou registrovaly bilanční pasivum ve výši 25,6 mld.Kč, když
vykázaly meziroční zvýšení schodku o 7,7 mld.Kč. Rozvojové země
zaznamenaly nejnižší pohyb výše bilančního deficitu, který se meziročně
zvětšil pouze o 0,8 mld.Kč.
Ve vztahu k jednotlivým zemím registrovala ČR největší bilanční
schodky s Ruskem (65,3 mld.Kč při meziročním zhoršení o 30,4 mld.Kč),
Čínou (24,3 mld.Kč, zhoršení o 6,8 mld.Kč), USA (23,4 mld.Kč, zhoršení o
6,4 mld.Kč), Itálií (21,8 mld.Kč, zhoršení o 2,5 mld.Kč), Japonskem (19,3
mld.Kč, zhoršení o 2,2 mld.Kč) a Francií (16,6 mld.Kč, zhoršení o 4,2
mld.Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala ČR v obchodu
s Německem (50,4 mld.Kč při meziročním zvýšení aktiva o 1,1
mld.Kč), Polskem (16,6 mld.Kč, zvýšení aktiva o 0,8 mld.Kč), Slovenskem
(11,3 mld.Kč při meziročním snížení aktiva o 3,1 mld.Kč) a Rakouskem
(5,5 mld.Kč, zvýšení aktiva o 1,8 mld.Kč).
Z hlediska zbožové struktury zaznamenala obchodní bilance v roce
2000 největší schodky v obchodu s minerálními palivy a mazivy
(85,7 mld.Kč), chemikáliemi (59,7 mld.Kč) a potravinami a živými zvířaty
(17,2 mld.Kč). Meziročně se přitom bilanční deficit nejvíce zvýšil
u minerálních paliv a maziv, a to o 46,9 mld.Kč. Výraznější zhoršení salda
zaznamenaly také chemikálie o 6,9 mld.Kč (zvýšením pasiva), stroje
a dopravní prostředky o 5,7 mld.Kč (přechodem z aktiva do pasiva),
průmyslové zboží podle druhu materiálu o 4,6 mld.Kč (snížením aktiva)
a suroviny nepoživatelné, bez paliv o 3,2 mld.Kč (rovněž snížením aktiva).
Naproti tomu meziročním poklesem pasiva o 2,4 mld.Kč odlehčila
obchodní bilanci nejen zbožová skupina potraviny a živá zvířata, ale
zvýšením aktiva o 1,3 mld.Kč také skupina různých hotových výrobků,
přechodem z pasiva do aktiva o 1,0 mld.Kč rovněž skupina nápojů a tabáku
a nepatrně, snížením pasiva o 0,1 mld.Kč i skupina živočišných a
rostlinných olejů a tuků.
Vyšší meziroční nárůst dovozů než vývozů v roce 2000 vykázaly:
minerální paliva a maziva, chemikálie, stroje a dopravní prostředky,
průmyslové zboží podle druhu materiálu, suroviny nepoživatelné, bez paliv
a zboží a transakce jinde neuvedené.
Naopak, vyšší meziroční nárůst vývozu než dovozu registrovaly:
potraviny a živá zvířata, nápoje a tabák, různé hotové výrobky a živočišné
a rostlinné oleje a tuky.

Zhoršení
obchodní
bilance ovlivnily
vysoké dovozy
minerálních
paliv a maziv

Tabulka 14

Bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin
(v mil.Kč)

Zbožová skupina SITC
Zboží celkem
v tom:
0 Potraviny a živá zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv
3 Minerální paliva a maziva
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky
5 Chemikálie
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
7 Stroje a dopravní prostředky
8 Různé hotové výrobky
9 Zboží a transakce j.n.

1999

2000

Rozdíl sald

-64 413

-126 783

-62 370

-19 651
-26
3 246
-38 846
-1 526
-52 828
31 688
2 104
10 817
609

-17 247
994
88
-85 726
-1 385
-59 746
27 082
-3 591
12 152
596

+2 404
+1 020
-3 158
-46 880
+141
-6 918
-4 606
-5 695
+1 335
-13

Pramen: ČSÚ a MPO, vlastní výpočet

Z podskupin dvoumístné nomenklatury SITC se na zvýšení schodku
podílelo 42 položek v souhrnné hodnotové úrovni 357,0 mld.Kč a naopak
ke zlepšení pasiva přispělo 22 položek v částce 230,2 mld.Kč. Z
jednotlivých podskupin největší meziroční zvýšení aktiva zaznamenaly
silniční vozidla v rozsahu 19,4 mld.Kč, na rozdíl od ropy a ropných
produktů a topného plynu, zemního i průmyslově vyráběného, které
meziročně zhoršily svou bilanci o 28,3 mld.Kč a 20,5 mld.Kč.
Ke zlepšení obchodní bilance za leden až prosinec 2000 nejvíce
přispěly aktivem (nad 8 mld.Kč): silniční vozidla (82,3 mld.Kč), výrobky
z nekovových nerostů (28,4 mld.Kč), kovové výrobky (22,9 mld.Kč),
nábytek a jeho díly (17,2 mld.Kč), uhlí, koks a brikety (10,8 mld.Kč), korek
a dřevo (8,8 mld.Kč) a oděvní výrobky a doplňky (8,0 mld.Kč).

Položky s
velkými
přebytky a
schodky

Naopak, na zvýšení bilančního schodku za rok 2000 se hlavně
podílely: ropa a ropné výrobky (61,4 mld.Kč), topný plyn zemní
i průmyslově vyráběný (40,3 mld.Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprodukci zvuku (27,7 mld.Kč), kancelářské stroje a zařízení
k automatickému zpracování dat (24,6 mld.Kč), léčiva a farmaceutické
výrobky (21,3 mld.Kč), neželezné kovy (20,3 mld.Kč) a elektrická zařízení,
přístroje a spotřebiče (15,1 mld.Kč).

5. Cenový vývoj
Ceny v zahraničním obchodu ČR, měřené výběrovým indexem
nominálních cen, se v prvních pěti měsících roku 2000 meziměsíčně
zvyšovaly. Tato dynamika byla zastavena v průběhu června a července. Od
srpna dochází k jejímu obnovení s tím, že růst vývozních cen v říjnu
zpomaluje a v posledních dvou měsících roku přechází v pokles. Podobně

Vývoj cen byl v
průběhu roku
rozkolísaný

je tomu i u dovozních cen, jejichž meziměsíční růst je v říjnu a listopadu
nižší a v prosinci přechází rovněž v pokles. I když vývozní a dovozní ceny
dosáhly v roce 2000 v průměru stejného tempa meziměsíčního růstu
(100,5 %), takže směnná relace byla 100, meziměsíčně nerostly resp.
neklesaly stejně rychle a směnná relace tak nevykazovala jednoznačnou
tendenci (střídavě se zlepšovala a zhoršovala).
Zatímco vývozní ceny vykazovaly v jednotlivých čtvrtletích roku
2000 průběžný meziroční vzestup, který se zpomalil až ve 4. čtvrtletí,
vzestup dovozních cen kulminoval v 1. čtvrtletí a po stagnaci ve 2. čtvrtletí
se postupně meziročně snižoval.

Odlišné byly
tendence meziročního vzestupu vývozních a
dovozních cen

Shodu s celkovým vývojem vývozních cen zaznamenaly i zbožové
skupiny surovin s výjimkou paliv a průmyslového zboží podle druhu
materiálu. Naproti tomu meziroční růst vývozních cen ve všech čtvrtletích
byl dosažen u skupin potraviny a živá zvířata a nápoje a tabák. Celkové
meziroční zvýšení vývozních cen u zbožových skupin minerální paliva
a maziva, chemikálie, stroje a dopravní prostředky a různé hotové
výrobky střídal v jednotlivých čtvrtletích silnější a slabší růst, který u
skupiny strojů a dopravních prostředků v 1. a 2. čtvrtletí vyústil dokonce k
meziročnímu poklesu cen. Jediná zbožová skupina - živočišné a rostlinné
oleje a tuky vykázala celkové meziroční snížení cen, které bylo nejhlubší v
1. čtvrtletí (-12,6 %).

Trendy vývoje
vývozních cen ve
skupinách SITC

Tabulka 15

Výběrový index nominálních vývozních cen v 1. - 4. čtvrtletí 20001)
(index v %, SOPR = 100)

Zbožová skupina SITC
0-8 Zboží celkem
z toho:
0 Potraviny a živá zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv
3 Minerální paliva a maziva
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky
5 Chemikálie
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
7 Stroje a dopravní prostředky2)
8 Různé hotové výrobky

Čtvrtletí
1.

2.

3.

4.

104,3

106,4

107,7

106,7

103,3
106,6
107,1
128,5
87,4
116,6
102,1
99,7
100,8

107,7
110,0
114,6
126,5
93,2
121,9
105,8
99,3
100,4

111,0
110,0
117,4
129,5
93,8
120,6
107,2
100,8
100,6

111,6
111,5
113,9
126,3
93,4
113,2
106,9
100,5
101,0

1) Výběrový index cen zahraničního obchodu ČR je konstruován jen za zbožové skupiny 0 až 8 SITC
2) Zboží opakované výroby
Pramen: ČSÚ – Indexy cen dovozu a vývozu v ČR za prosinec a rok 2000

V celkovém meziročním vzestupu dovozních cen v roce 2000
zaznamenala nejprudší zvýšení cen skupina minerálních paliv a maziv,
které kulminovalo v 1. čtvrtletí (+129,6 %) a v dalších čtvrtletích bylo
postupně tlumeno. Podobný trend vykázala i skupina různých hotových
výrobků a opačný trend skupina surovin, kde největší meziroční zvýšení
cen bylo dosaženo ve 4. čtvrtletí. Dovozní ceny chemikálií rostly meziročně

Trendy vývoje
dovozních cen v
jednotlivých
skupinách SITC

rychleji v 1. pololetí a ve 2. pololetí jejich růst oslabil. Meziroční vzrůst
dovozních cen průmyslového zboží oslabil až v posledním čtvrtletí.
Meziroční zvýšení cen potravin a živých zvířat bylo nejpodstatnější v 1.
čtvrtletí, ve 2. čtvrtletí sláblo, ve 3. čtvrtletí došlo dokonce k meziročnímu
poklesu cen a ve 4. čtvrtletí nastal opět výraznější meziroční růst cen.
Meziroční vzestup cen u skupiny nápoje a tabák v jednotlivých čtvrtletích
kolísal a u skupiny strojů a dopravních prostředků se po čtvrtletích střídalo
meziroční zvýšení a snížení cen. Stejně jako u vývozních cen, došlo i u
dovozních cen živočišných a rostlinných olejů a tuků k meziročnímu
poklesu, který byl nejhlubší v 1. čtvrtletí (-19,9 %) a postupně se
zmírňoval.
Tabulka 16

Výběrový index nominálních dovozních cen v 1. – 4. čtvrtletí 20001)
(index v %, SOPR = 100)

Zbožová skupina SITC
0-8 Zboží celkem
z toho:
0 Potraviny a živá zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv
3 Minerální paliva a maziva
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky
5 Chemikálie
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
7 Stroje a dopravní prostředky2)
8 Různé hotové výrobky

Čtvrtletí
1.

2.

3.

4.

112,9

112,9

112,1

110,2

103,3
105,1
105,5
229,6
80,1
109,0
103,4
100,7
101,1

101,3
106,9
107,4
202,2
80,9
111,8
104,6
99,8
101,0

99,7
103,4
111,3
176,5
89,2
109,2
105,1
100,5
100,8

103,2
105,3
112,7
157,3
97,8
104,0
103,9
99,8
100,2

1) Výběrový index cen zahraničního obchodu ČR je konstruován jen za zbožové skupiny 0 až 8 SITC
2) Zboží opakované výroby
Pramen: ČSÚ – Indexy cen dovozu a vývozu v ČR za prosinec a rok 2000

Za rok 2000 se proti roku 1999 zvýšily vývozní ceny měřené
výběrovým indexem v průměru o 6,3 %, na rozdíl od dovozních cen, u
nichž došlo v průměru ke zvýšení o 12 %. Důsledkem tohoto vývoje bylo
zhoršení reálných směnných relací na hodnotu 94,9. Vývoj cen v
zahraničním obchodu byl v roce 2000 kromě změn směnných kurzů koruny
vůči hlavním světovým měnám především ovlivněn vzestupem cen
minerálních paliv a maziv na světových trzích.

Vývozní ceny
rostly pomaleji
než dovozní

Vývozní ceny se v průměru za rok 2000 oproti předchozímu roku
zvýšily u všech zbožových skupin, kromě nevýznamné skupiny
živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž snížení činilo 8,2 %.
Nejvyšší cenový nárůst (o 27,7 %) zaznamenala minerální paliva a maziva.
Významný byl rovněž cenový růst u chemikálií (o 18 %) a surovin, bez
paliv (o 13,3 %). Nadprůměrný byl i vzrůst u potravin a živých zvířat,
nápojů a tabáku.

Vývozní ceny
všech skupin,
kromě jediné
vzrostly

Podobný vývoj, ale podstatně prudší, nastal i u dovozních cen, když
nejslabší zbožová skupina živočišných a rostlinných olejů a tuků doznala v
průměru meziroční snížení o 13 5 % a na druhé straně největší zvýšení

Prudký nárůst
dovozních cen
způsobil vzestup

průměru meziroční snížení o 13,5 % a na druhé straně největší zvýšení
dosáhla skupina minerálních paliv a maziv, a to o 84,9 %. Zbývající
skupiny zboží vykázaly podprůměrný nárůst cen.

cen paliv

Vzestup cen výrazně překračující meziroční zvýšení cen celkového
vývozu zaznamenaly podle nomenklatury harmonizovaného systému v
průměru tyto položky: vlákniny ze dřeva a celulózových vláken (o 57,1 %),
plasty a výrobky z nich (o 29,5 %), organické chemické výrobky (o 29,1
%), paliva nerostná a minerální oleje (o 27,7 %), hliník a výrobky z hliníku
(o 20,5 %), kaučuk a výrobky z něj (o 17,7 %), papír, karton a lepenka (o
12,7 %), farmaceutické výrobky (o 10,9 %) a nápoje a lihové tekutiny (o
10,0 %). Z publikovaných položek podle harmonizovaného systému se
dovozní ceny v průměru významněji meziročně zvýšily pouze u několika
položek: paliva nerostná a minerální oleje (o 84,9 %), organické
chemické výrobky plasty a výrobky z nich (o 11,7 %) a hliník a výrobky z
hliníku (o 10,4 %).

Položky s
výrazným
růstem cen

Tabulka 17

Srovnání vývoje cen a směnných relací v zahraničním obchodu ČR
za rok 2000
(index v %, 1999 = 100)

Zbožová skupina SITC

Vývozní
ceny

0-8 Zboží celkem
z toho:
0 Potraviny a živá zvířata
1 Nápoje a tabák
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv
3 Minerální paliva a maziva
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky
5 Chemikálie
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
7 Stroje a dopravní prostředky2)
8 Různé hotové výrobky

Výběrový index1)
Dovozní
ceny

Směnné
relace

106,3

112,0

94,9

108,4
109,5
113,3
127,7
91,8
118,0
105,5
100,1
100,7

101,9
105,2
109,3
184,9
86,5
108,4
104,2
100,2
100,8

106,4
104,1
103,7
69,1
106,1
108,9
101,2
99,9
99,9

1) Výběrový index cen je konstruován za zbožové skupiny 0 až 8 SITC
2) Zboží opakované výroby
Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

Zhoršení reálných směnných relací v roce 2000 bylo především
výsledkem výrazně nepříznivé směnné relace minerálních paliv a maziv,
menší měrou pak také strojů a dopravních prostředků a různých hotových
výrobků. Pozitivní vliv na úroveň reálných směnných relací měly naopak
chemikálie, potraviny a živá zvířata, suroviny nepoživatelné, bez paliv,
průmyslové zboží podle druhu materiálu a hodnotově méně významné
skupiny živočišných a rostlinných olejů a tuků a nápojů a tabáku.

Z vývoje cen v zahraničním obchodu, měřeného výběrovými indexy
nominálních cen na základě stálých vah,1) vyplývá negativní vliv cen na
výši salda obchodní bilance. Vzestup vývozních cen včetně kurzového
vlivu přispěl v roce 2000 ke zlepšení obchodní bilance v průměru částkou
66,4 mld.Kč a vzestup dovozních cen včetně kurzového vlivu je naopak
zhoršil v průměru o 133,6 mld.Kč. Souhrnně tak cenové změny včetně
kurzového vlivu, a tedy zhoršení reálných směnných relací, zvýšily
schodek obchodní bilance o 67,2 mld.Kč a přesáhly celkové meziroční
zvýšení schodku obchodní bilance, které činilo 62,4 mld.Kč, téměř o 8 %.
Na celkovém schodku obchodní bilance za rok 2000 se cenové změny
včetně kurzového vlivu podílely zhruba 53 %.

Vývoj cen vč.
kurzového vlivu
podstatně
přispěly ke
zhoršení
obchodní
bilance

6. Měnová skladba
Zúčtování zahraničního obchodu ČR probíhalo v roce 2000 téměř
výhradně ve směnitelných měnách. Význam zúčtování v nesměnitelných
měnách byl prakticky zanedbatelný.
Tabulka 18

Zúčtování ZO
probíhalo
hlavně ve VSM

Skladba měn obsluhujících zahraniční obchod ČR v roce 1999 a 2000

Měna
Celkem
Konvertibilní měny
z toho:
DEM
USD
EUR
CZK
ATS
GBP
ITL
FRF
CHF
SKK
NLG
Ostatní volně směnitelné měny
Nesměnitelné měny

Vývoz v %
1999
2000

Dovoz v %
1999
2000

Bilance v mld.Kč
1999
2000

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
99,9

100,0
99,9

-64 413
-63 751

-126 783
-126 108

52,2
13,1
7,4
9,3
4,4
2,5
1,9
2,3
0,8
1,3
1,1
3,7
0,0

43,1
14,4
16,3
9,5
3,4
3,0
1,8
2,1
0,8
1,3
0,9
3,4
0,0

44,3
18,8
10,0
6,8
5,0
2,9
2,8
2,5
1,4
1,1
1,3
3,0
0,1

35,7
20,5
20,0
7,0
3,9
2,6
2,3
2,2
1,2
0,9
1,1
2,5
0,1

43 055
-63 261
-30 048
19 122
-8 877
-4 715
-10 039
-3 559
-6 390
1 405
-2 874
2 430
-662

38 143
-94 777
-65 724
18 799
-10 897
1 093
-8 391
-3 472
-5 769
2 719
-3 977
6 145
-675

Pramen: MPO, vlastní výpočty

Ve věcné skladbě použitých měn došlo v roce 2000 ve srovnání s
rokem 1999 k významným změnám.Postavení vedoucí zúčtovací měny si
sice nadále udržela DEM, ale její význam se snížil. V celkovém zúčtování

Hlavní měnou
byla DEM, ale
její význam
oslabil Posílily

1) Vhodnější ke zjištění vlivu cenových změn je hodnoty vývozu a dovozu pro výpočet fyzického objemu vývozu
a dovozu deflovat s použitím indexů nominálních vývozních a dovozních cen přepočtených na aktuální
strukturu. Tyto cenové indexy ale nebyly zatím k dispozici. Cenové vlivy propočtené pomocí indexů cen na
základě stálých vah je proto nutno brát jako velmi hrubé.

vývozu v roce 2000 činil podíl DEM 43,1 %, tj. proti roku 1999 se snížil o
9,1 bodu a proti roku 1998 dokonce o 11,0 bodu. V celkovém zúčtování
dovozu v roce 2000 dosáhl pak podíl DEM 35,7 %, tj. proti roku 1999 byl o
8,6 bodu nižší a proti roku 1998 byl nižší dokonce o 15,1 bodu. Dominantní
postavení DEM přitom souvisí nejen s jejím využíváním v obchodě s
největším partnerem ČR - se SRN, ale i v obchodě s dalšími zeměmi.

oslabil. Posílily
USD a EUR

Zúčtováním zahraničně obchodních operací v DEM vznikl v roce
2000 bilanční přebytek ve výši 38,1 mld.Kč, který výrazně tlumil pasivum
celkové obchodní bilance. Byl to nejvyšší přebytek ze zúčtování v
jednotlivých měnách, i když se proti roku 1999 snížil o 4,9 mld.Kč.

Zúčtování v
DEM s
přebytkem,
zatímco
zúčtování v USD
a EUR se
schodkem

USD byl i v roce 2000 druhou nejvíce používanou měnou při
zúčtování českého zahraničního obchodu. Jeho pozice v zúčtování vývozu i
dovozu proti roku 1999 posílila, a to ve vývozu o 1,3 bodu a v dovozu o 1,7
bodu.
Na zúčtování českého zahraničního obchodu v USD připadl, stejně
jako v předchozích letech, největší bilanční schodek (94,8 mld.Kč), který
představoval 74,8 % z úhrnného pasiva obchodní bilance ČR v roce 2000.
Další nejvýznamnější měnou používanou při zúčtování českého
zahraničního obchodu se v roce 2000 stalo EUR, jehož podíl meziročně
vzrostl o 8,9 bodu ve vývozu a o 10,0 bodu v dovozu.
Na zúčtování českého zahraničního obchodu v EUR připadl, stejně
jako v roce 1999, druhý největší bilanční schodek (65,7 mld.Kč), který se
meziročně více než zdvojnásobil.
Přední místo mezi zúčtovacími měnami zahraničně obchodních
operací ČR náleželo i v roce 2000 rakouskému šilinku, přestože jeho pozice
ve vývozu i dovozu postupně oslabuje. Ve vývozu se jeho podíl meziročně
snížil o 1 bod a v dovozu o 1,1 bodu.

Pozice ATS dále
oslabila, zúčtování v ATS s poměrně vysokým
schodkem

Na zúčtování českého zahraničního obchodu v ATS připadl v roce
2000 poměrně vysoký schodek (-10,9 mld.Kč), který meziročně vzrostl o
2,0 mld.Kč.
Pozice české koruny v zúčtování zahraničního obchodu ČR v roce
2000 mírně meziročně posílila, a to na straně vývozu i dovozu o 0,2 bodu.
Česká koruna byla využívána zejména v obchodních stycích se SR.

Ze zúčtování zahraničního obchodu v CZK plynul, jako v
předchozích letech, i v roce 2000 pro obchodní bilanci přebytek, který se
ale postupně snižuje. Souvisí to především s poklesem bilančního přebytku
v obchodu se SR. Celkový bilanční přebytek ze zúčtování v CZK se v roce
2000 meziročně snížil o 0,3 mld.Kč.

Pozice CZK
mírně posílila.
Přebytek zúčtování v CZK se
dále snížil

7. Organizační struktura
Počet firem realizujících zahraničně obchodní operace v oblasti
vývozu představoval v roce 2000 41 575 subjektů. Proti roku 1999 se tento
počet zvýšil o 2 099 a v průřezu znamenal nárůst všech velikostních
kategorií podle hodnoty exportu.
Tabulka 19

Počet
exportujících
firem se zvýšil

Velikostní struktura vývozců ČR v roce 2000

Velikostní kategorie podle hodnoty vývozu
Celkem
v tom:
nad 1 mld.Kč
500 – 1000 mil.Kč
100 – 499 mil.Kč
50 – 99,9 mil.Kč
10 – 49,9 mil.Kč
pod 10 mil.Kč

Počet
firem

Podíl na
počtu firem
v%

Podíl na
hodnotě vývozu
v%

41 575

100,0

100,0

177
187
1 082
942
4 165
35 022

0,43
0,45
2,60
2,27
10,02
84,24

48,85
11,66
21,07
5,94
8,50
3,98

Pramen: GŘC MF ČR; zpracováno 10.3.2000

Nejpočetnější byla stejně jako v minulých letech kategorie malých
vývozců do 10 mil.Kč, k níž v roce 2000 náleželo 35 022 firem s podílem
84,24 % na celkovém počtu vyvážejících subjektů. Přesto, že se počet
vývozců v této kategorii proti předcházejícímu roku zvýšil o 1 499, na
celkové hodnotě exportu se tato skupina podílela pouze 3,98 %, když tento
poměr byl ještě o 0,52 bodu nižší než v roce 1999. V kategorii firem, které
realizovaly vývoz v hodnotě 10 až 49,9 mil.Kč se počet vývozců meziročně
zvýšil o 353, což sice opět znamenalo nárůst podílu těchto firem na
celkovém počtu exportérů (o 0,36 bodu na 10,02 %), ale současně i snížení
podílu na celkové hodnotě vývozu o 0,78 bodu na 8,50 %. Do velikostní
kategorie na rozhraní malých a středně velkých vývozců, jejichž export
dosahoval hodnoty 50 - 99,9 mil.Kč se v roce 2000 řadilo 942 firem, když
se tento počet oproti roku 1999 zvýšil o 56 subjektů a podíl na celkovém
počtu vývozců se oproti předchozímu roku zcela nepatrně zvýšil o 0,03
bodu na 2,27 %. Zároveň se však jejich podíl na celkové hodnotě vývozu
snížil o 0,81 bodu na 5,94 %. Ke středně velkým exportérům
uskutečňujícím vývoz v hodnotě 100 - 499 mil.Kč patřilo 1 082 firem, když
jejich počet meziročně stoupl o 131 a jejich podíl na celkovém počtu firem
vzrostl o 0,19 bodu na 2,60 %. Ve srovnání s rokem 1999 se rovněž zvýšil
počet velkých a největších vývozců, tj. firem s hodnotou exportu 500 mil. 1 mld.Kč, a to o 18 na 187 firem a s hodnotou nad 1 mld.Kč o 42 na 177
vývozních subjektů. Podíl těchto kategorií se na celkovém počtu
vyvážejících firem zvýšil o 0,11 bodu na 0,88 % a podíl na celkové hodnotě
vývozu vzrostl o 2,83 bodu na 60,51 %, z čehož na největší exportní firmy
připadl podíl 48,85 % celkové hodnoty vývozu.

Tři nejvyšší velikostní kategorie, reprezentované 3,48 % všech
vyvážejících subjektů (tj. 1 446 firmami), realizovaly více jak čtyři pětiny
vývozu (cca 81,6 %, tj. o 2,1 bodů více než v roce 1999), což znamenalo
výraznou koncentraci vývozu na tyto firmy.
Tabulka 20

Koncentrace
vývozu na firmy
s větším
exportem
vzrostla

Velikostní struktura dovozců ČR v roce 2000

Velikostní kategorie podle hodnoty dovozu
Celkem
v tom:
nad 1 mld.Kč
500 – 1000 mil.Kč
100 – 499 mil.Kč
50 – 99,9 mil.Kč
10 – 49,9 mil.Kč
pod 10 mil.Kč

Počet
firem

Podíl na
počtu firem
v%

Podíl na
hodnotě dovozu
v%

60 181

100,0

100,0

167
197
1 355
1 293
5 943
51 226

0,28
0,33
2,25
2,15
9,88
85,12

43,00
11,28
22,89
7,27
10,62
4,94

V roce 2000 se dovozem zabývalo 60 181 firem, jejichž celkový
počet byl nižší než v roce 1999. Pokles se výlučně soustředil na kategorii
importérů, dovážejících v nižší hodnotě než 10 mil.Kč (snížení o 1 235
subjektů). Tato skupina firem sice představovala 85,1 % všech dovozců,
realizovala však pouze 4,94 % celkové hodnoty importu (při meziročním
poklesu o 1,26 bodu).

Počet
nejmenších
dovozců výrazně
klesl

U všech ostatních velikostních kategorií počet subjektů meziročně
narostl a v závislosti na tomto nárůstu se změnil i jejich podíl na celkovém
počtu firem. Současně však podíl na hodnotě dovozu u všech velikostních
kategorií (kromě importů nad 1 mld.Kč) meziročně poklesl, a to v rozmezí
od 1,0 do 1,7 bodu. Pouze skupina dovozců nad 1 mld.Kč výrazně
meziročně zvýšila svůj podíl na hodnotě dovozu, a to na 43,00 % (při
meziroční změně o +6,35 bodů).

Podíl ostatních
dovozců vzrostl

Dovozní firmy tří nejvyšších velikostních kategorií (100 mil.Kč až
nad 1 mld.Kč), v celkovém počtu 1 719 subjektů, realizovaly v roce 2000
77,1 % celkové hodnoty dovozu (tj. o 4,0 procentní body více než v roce
1999), když z celkového počtu dovozních subjektů představovaly pouhé
2,86 %.

Koncentrace
dovozu se
rovněž zvýšila

Pramen: GŘC MF ČR; zpracováno 10.3.2000

Závěrem je možno konstatovat, že rozhodující část českého
zahraničního obchodu realizoval (stejně jako v předcházejících letech)
nevelký počet firem tří nejvyšších velikostních kategorií.

