
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

PLATEBNÍ BILANCE

 



Platební bilance vyjadřuje peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí mezi danou zemí a ostatními

zeměmi v průběhu daného období, zpravidla za kalendářní rok. Tyto transakce se skládají z vývozů a

dovozů statků a služeb, pohybu investičních zdrojů, darů a přesunů peněžních prostředků, popř. Zlata.

Platební bilance má podobu účtu, na kterém jsou zaznamenávány kreditní a debetní položky.

Kreditní položka

Za kreditní položku se považují takové transakce, které vedou k přísunu peněžních prostředků do země

(např. Vývozy)

Debetní položka

Za debetní  položku  se považují  takové  transakce,  které  vedou k  odsunu peněžních  prostředků ze

zemědo okolního světa (např. dovozy)

Platební bilance je rozdělena do čtyř částí:

1. Běžný účet

2. Kapitálový účet

3. Statistická diskrepance

4. Úřední vyrovnání

Platební bilance ze zásady podvojného účetnictví musí z definice vykázat nulový závěrečný zůstatek a

to proto, že co se koupí, se musí buď zaplatit nebo se musí zadlužit. Tedy součet salda běžného účtu,

salda kapitálového účtu, statistických diskrepancí a oficiálního vyrovnání (tzn. formální celkový zůstatek

bilance) se musí rovnat nule. 



Kreditní záznamy Debetní záznamy

1. BĚŽNÝ ÚČET

A. Export zboží B. Import zboží

Obchodní bilance = A-B

C. Export služeb

 - příjmy z turistiky,  dopravy, investic,  z práce v

zahraničí

D. Import služeb

 -  výdaje  na  turistiku,  dopravu,  investiční  příjmy

cizinců, pracovní příjmy cizinců

Výkonová bilance = A+C-(B+D)

E. Jednostranné transfery přijaté F. Jednostranné transfery poskytnuté

Bilance na běžném účtu = A+C+E-(B+D+F)

2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

G. Import dlouhodobého kapitálu

 - zahraniční investice, vládní i soukromé výpůjčky

H. Export dlouhodobého kapitálu

 - investice v zahraničí, půjčky soukromé i vládní

Základní bilance = A+C+E+G-(B+D+F+H)

I. Import krátkodobého kapitálu J. Export krátkodobého kapitálu

K. Statistická chyba (+) K. Statistická chyba (-)

Bilance na kapitálovém účtu = G+I+K-(H+J)

Oficiální vyrovnávací bilance = A+C+E+G+I+K-(B+D+F+H+J)

3. ÚČET OFICIÁLNÍCH DEVIZOVÝCH REZERV

L. Prodej devizových rezerv M. Nákup devizových rezerv

Bilance na účtu oficiálních devizových rezerv = L-M


