ANALÝZA AMSP ČR
OBCHODNÍ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU
Porovnání 2011-2016 a aktuální data za 1-3/2017

Zpracoval řešitelský tým
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Analýza obchodu mezí ČR a Čínou
Analýza exportu z ČR do Číny
Přímý export do Číny:1
Rok

Export v Kč (mil.)

1-3 2017

14 304

1-3 2016

10 671

2016

46 897

2015

45 611

2014

42 460

2013

37 588

2012

32 712

2011

29 516

Celkový přímý export tuzemských firem do Číny za rok 2016: 46 897 mil. Kč.
Celkový přímý export tuzemských firem do všech teritorií za rok 2016: 3 975 963 mil. Kč
Podíl Číny na celkových exportech: 1,18 % (bez započtení reexportů)
Růst exportu do Číny v porovnání 2015 a 2016: 2,8 % (růst českého exportu do všech zemí: 2,4%)
Růst exportu do Číny v porovnání 1-3/2016/2017: 34% (růst exportu do všech zemí za první čtvrtletí: 6,1%)

Reexport do Číny přes Německo:
Reexport tuzemských firem do Číny přes Německo činí odhadem 116 % z přímého exportu, tj.: 54 400
mil. Kč.2
Porovnání reexportu přes Německo s ostatními zeměmi V4:3
Reexport polských firem do Číny přes Německo činí 49 %, maďarských firem 54 %, slovenských firem 82 %.
Celkový export do Číny se započtením reexportu přes Německo: 46 897 + 54 400 = 101 297 mil Kč

Hlavní tuzemské exportní komodity do Číny:4
Stroje a dopravní prostředky: 62 % z celkového exportu do Číny
Průmyslové a spotřební zboží: 13,6 % z celkového exportu do Číny
Tržní výrobky tříděné podle materiálu: 9,6 % z celkového exportu do Číny
Suroviny s výjimkou paliv: 7,6 % z celkového exportu do Číny
Významné konkrétní exportní položky: součásti motorových vozidel, obvody, rozvaděče, čerpadla,
zdviže, buničina, pneumatiky, hračky, kočárky, tříkolky, telefonní přístroje
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ČSÚ, uvažuje se tzv. přeshraniční pojetí zahraničního obchodu, které vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice. 2017.
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Analýza obchodu mezí ČR a Čínou
Analýza importu čínských produktů do ČR
Import čínských produktů do ČR:5
Rok

Import v Kč (mil.)

1-3 2017

111 108

1-3 2016

106 901

2016

431 750

2015

467 301

2014

363 099

2013

303 397

2012

275 061

2011

334 527

Celkový import čínských produktů za rok 2016: 431 750 mil. Kč.
Celkový import tuzemských firem ze všech světových destinací za rok 2016: 3 489 407 mil. Kč
Podíl Číny na celkových importech: 12,4 %, Čína je druhým největším dovozcem do ČR.
Meziroční vývoj importu čínských produktů do ČR v letech 2015 a 2016: -8,2 % (celkově rostl
import ze všech zemí mezi 2015 a 2016 o 0,3 %)
Mezičtvrtletní vývoj importu čínských produktů (1-3/2016-2017): 3,9 % (celkově rostou importy
ze všech zemí za první čtvrtletí v meziročním porovnání o 8,5 %)
Hlavní importní komodity z Číny:6
- Stroje a dopravní prostředky: 73,8 % z objemu čínských produktů do ČR
- Průmyslové a spotřební zboží: 14,7 % z importu čínských produktů do ČR
- Ostatní pod 10% podílu: tržní výrobky dle materiálů, chemikálie, atd.
Významné konkrétní položky dovozu z Číny: stroje na automatické zpracování dat, telefonní přístroje,
integrované a elektrické obvody, monitory, tiskárny, hračky
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ČSÚ, uvažuje se tzv. přeshraniční pojetí zahraničního obchodu, které vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice. 2017.
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Závěry

-

První čtvrtletí roku 2017 znamenalo rekordní růst exportů do Číny, zatímco do všech zemí
rostly naše vývozy v období leden-březen 2017 tempem 6,1 %, tak do Číny byl nárůst o 34 %!

-

Celkový export do Číny za uzavřený kalendář ní rok 2016 byl dosáhl 46 897 mil Kč, což
odpovídá růstu 2,8 %.

-

Se započtením reexportů (pouze přes Německo) jsme ale přesáhli hranici nepřímých vývozů do
Číny již přes 100 miliard korun.

-

Dominantní postavení v našem vývozu do Číny drží stroje a dopravní prostředky, ve kterém
exportujeme 62 % našeho celkového vývozu do Číny, následuje průmyslové a spotřební zboží.

-

Za první čtvrtletí 2017 roste rovněž import čínských produktů, a to o 3,9 %, čímž se otáčí
negativní trend z minulého roku, kdy import produktů z Číny klesnul o 8,2 % a dosáhnul
431 miliard korun.

-

Nejvíce dovážíme stroje a dopravní prostředky (73,8 %), následuje průmyslové a spotřební
zboží.

-

Celkové obchodní saldo mezi ČR a Čínou je záporné a za posledních 5 let se stále zvyšuje.
Zatímco v roce 2011 bylo negativní saldo mezi vývozem a dovozem s čínskými partnery ve
výši 305 miliard korun, v roce 2016 to bylo již 384 miliard korun.
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