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Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w I kw. br. wzrosły o 7,3% r/r. Eksport był wyższy o 6,3% i
wyniósł 39,4 mld EUR, a import o 8,6% i wyniósł 34,5 mld EUR.
Nadwyżka handlowa Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym zmalała o 8,1% i wyniosła 4,8 mld EUR.

Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 140,3 mln EUR), w grupie
maszyn i środków transportu (o 60,1 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 10,3 mln
EUR); nadwyżka obniżyła się w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 202,2 mln EUR), w grupie
różnych wyrobów przemysłowych (o 111,2 mln EUR) i w grupie napojów i tytoniu (o 56,5 mln EUR). Wzrost
deﬁcytu handlowego odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 488,4 mln EUR); z kolei spadek
deﬁcytu odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 140,9 mln EUR) i w grupie żywności i
zwierząt żywych (o 64,9 mln EUR), zaś w grupie wyrobów pozostałych spadek deﬁcytu (o 16,9 mln EUR)
spowodował uzyskanie nadwyżki.
Największy międzyroczny wzrost wartości czeskiego eksportu w pierwszym kwartale 2017 r. miał miejsce
w grupie maszyn i środków transportu (o 1 512,6 mln EUR, tj. o 7,2%), w grupie chemikaliów i wyrobów
pochodnych (o 320,7 mln EUR, tj. o 15,3%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 226,2 mln EUR, tj.
o 4,8%). Spadek wartości eksportu odnotowano w grupie napojów i tytoniu (o 50,8 mln EUR, tj. o 15,5%), w
grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 25,8 mln EUR, tj. o 19,9%) oraz w grupie paliw mineralnych i
smarów (o 16,5 mln EUR, tj. o 2,0%).
Największy międzyroczny wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu
(o 1 452,6 mln EUR, tj. o 10,0%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 471,9 mln EUR, tj. o 32,4%) oraz w
grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 337,4 mln EUR, tj. o 8,8%); spadki wystąpiły w grupie żywności i
zwierząt żywych (o 39,6 mln EUR, tj. o 2,4%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 36,1 mln EUR,
tj. o 34,6%).
Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w pierwszym kwartale 2017 r. były samochody osobowe (12,7%
eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (8,7%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania
danych (4,6%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,9%), meble do siedzenia (1,9%), druty i kable
izolowane (1,6%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,5%),
elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny do pojazdów (1,4%), pompy i podnośniki do cieczy (1,3%) oraz
rowery trzykołowe, samochodziki, modele, łamigłówki i inne zabawki (1,2%). Na 10 ww. grup towarowych
przypadało 37,8% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 5,5%.
Do największych grup towarowych w czeskim imporcie w omawianym okresie należały: części i
akcesoria samochodowe (6,7%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,6%) oraz aparaty i
urządzenia telefoniczne (3,5%); następnie samochody osobowe (2,7%), leki (2,4%), przetworzone oleje ropy
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naftowej, benzyna i nafta (2,1%), elektroniczne układy scalone (1,8%), druty i kable izolowane (1,6%), meble do
siedzenia (1,4%) oraz części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,3%). Na 10 ww. grup towarowych
przypadało 27,1% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 24,0%.
Największą nadwyżkę handlową w pierwszym kwartale 2017 r. Republika Czeska uzyskiwała w handlu z
Niemcami (3 899 mln EUR), Słowacją (1 261 mln EUR), Wielką Brytanią (1 232 mln EUR), Francją (908 mln EUR)
oraz Austrią (690 mln EUR), a największy deﬁcyt w handlu z Chinami (-3 583 mln EUR), Koreą Południową
(-812 mln EUR), Japonią (-427 mln EUR), Polską (-349 mln EUR) oraz Rosją (-300 mln EUR).

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.
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