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INDEX EXPORTU: KORUNA NEOHROŽUJE EXPORT 
 

 
Českému vývozu se bude navzdory mnohým nástrahám dařit. Podle Indexu Exportu by v červenci 2017 
měl meziroční přírůstek českého vývozu překonat hranici 10 %. Meziroční růst vývozu však bude vedle 
oživující se poptávky v zahraničí a doposud stabilního kurzu koruny podpořen nízkou srovnávací základnou 
z loňského července, kdy proběhly odstávky v automobilovém průmyslu.  
 
„Zásadní význam automobilového průmyslu (minimálně 1/5 celkového vývozu) pro český vývoz lze 
dokumentovat na nečekaně slabém únorovém výkonu exportu (0,4 % r/r). Ten byl ovlivněn nejen nižším 
počtem pracovních dní, ale i drobnou odstávkou v automobilovém průmyslu,“ upozorňuje Helena Horská, 
hlavní ekonomka Raiffeisenbank, a doplňuje: „Dalším choulostivým místem tuzemské ekonomiky je 
nedostatek pracovníků na českém trhu práce. Rovněž nejistota spojená s dlouhým procesem ´brexitu´ 
neprospívá vzájemnému obchodu a podíl Velké Británie na českém vývozu už klesl ze 4. na 5. místo. 
Naopak domácímu exportu prospívá zatím stabilní vývoj české koruny i po ukončení kurzového závazku 
České národní banky.“  
 
„Protože však do července je ještě poměrně dlouhá doba, lze jen stěží odhadnout trpělivost spekulantů 
s korunou. Rozhodující bude, zda se smíří s dlouhým čekáním a malými zisky, nebo zda budou mít 
´odvahu´ inkasovat zisky ve větším a hned s rizikem, že se dostane pouze na ty první. V tom případě by 
koruna mohla i zajímavě oslabit, čemuž by se exportéři určitě nebránili,“ doplňuje místopředseda Asociace 
exportérů Otto Daněk. 

 
 
 
 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 24. 3. 2017. 
Pozn.: Údaje do února 2017 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od března 2017 prognóza IE. 
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O Indexu Exportu 

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě 
řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce 
mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny 
PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky  
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně 
budoucího vývoje exportu.  
 
Základní informace o Raiffeisenbank a.s. 
Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje  
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních  
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám 
zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).  
 
 
Základní informace o Asociaci exportérů 
Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci 
Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují 
komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž  
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky. 


