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ZBOŽÍM
Březen 2018
Bilance zahraničního obchodu zbožím v běžných cenách
skončila v březnu 2018 přebytkem 18,7 mld. Kč,
meziročně nižším o 6,0 mld. Kč. (ČSÚ)

+18,7 mld.

Zahraniční obchod zbožím v národním pojetí** (v mil. Kč, běžné ceny,
sezónně neočištěná data)
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Celkovou bilanci zahraničního obchodu v březnu 2018 meziročně negativně
ovlinil především menší přebytek
obchodu s motorovými vozidly,
ostatními dpopravními prostředky,
stroji a zařízeními a prohloubení
deficitu obchodu s koksem a
rafinovanými ropnými produkty.
Pozitivně bilanci ovlivnil vyšší
přebytek obchodu s elektrickými zařízeními a menší deficit obchodu
s ropou a zemním plynem. (ČSÚ)
Bilance zahraničního obchodu se státy
EU28 skončila v březnu v přebytku 60,7
mld. Kč a bilance se státy mimo EU ve
schodku 40,2 mld. Kč. (ČSÚ)

EU28

+60,7 mld. Kč

Mimo EU28

-40,2 mld. Kč

Indexy cen dovozu a vývozu zboží
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Bilance zahraničního obchodu je
zde vyjádřena v národním pojetí zahraničního obchodu zbožím (ZO). Statistiku ZO v přeshraničním pojetí lze rovněž nalézt na
stránkách ČSÚ.
Zahraniční obchod zbožím v národním pojetí představuje statistiku zahraničního obchodu podle
změny vlastnictví mezi českými a
zahraničními subjekty. Ukazuje
dovozní a vývozní výkonnost
ekonomiky a lépe vypovídá o obchodní bilanci ZO. Jedná se o statistiku používanou po vstupu ČR
do EU. (ČSÚ)
ZO v přeshraničním pojetí zase
sleduje fyzické překročení zboží
přes hranice. Jedná se o tzv. tradiční statistiku ZO. (ČSÚ)
*FOB a CIF jsou mezinárodní doložky Incoterms 2000, jejichž volba má vliv na
vykazovanou výši hodnoty zahraničního
obchodu. Vývoz (FOB) zahrnuje vlastní
hodnotu zboží a přímé obchodní náklady
spojené s dopravou na hranice ČR. Dovoz (CIF) představuje vlastní hodnotu
zboží a zahraniční přímé obchodní náklady spojené s dopravou na hranice ČR.
Dovoz (FOB) vykazuje hodnotu samotného zboží nezahrnující přímé obchodní
náklady související s dopravou od hranic
odesílajícího státu. (ČSÚ)
**V případě měsíčních dat jsou údaje
průběžně upřesňovány. Definitivní výstupy měsíce roku t jsou publikovány
vždy s publikací dat za červenec roku
t+1.

Indexy cen dovozu a vývozu zboží
Růst nebo pokles cen udává,
o kolik % se v daném měsíci změnila (snížila nebo zvýšila) průměrná cenová hladina dovozu/vývozu ve srovnání s referenční cenovou hladinou. (ČSÚ)
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