Praha, 2. srpna 2017

INDEX EXPORTU: SVIŽNÝ RŮST I NA ZAČÁTKU ČTVRTÉHO ČTVRTLETÍ
Index Exportu se drží na vysokých úrovní i na začátku posledního čtvrtletí roku 2017. Export si tak udrží
svižné tempo růstu z předchozího čtvrtletí. Největší zásluhu na tom má rostoucí poptávka v zahraničí.
Naopak ještě rychlejší expanzi českého vývozu brání nedostatek zaměstnanců mnoha oborů a profesí.
Pokud klíčový segment českého průmyslu – automobilovou výrobu – nepostihne žádný výpadek v produkci,
vyšplhá celoroční hodnota českého vývozu na nový historický rekord přes 3,5 bilionů korun,“ říká Helena
Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
Že tempo růstu vývozu brzdí současný napjatý trh práce, potvrzuje i Otto Daněk. „Od letošního května se
Index exportu drží nad úrovní 10 % a průměr za prvních devět měsíců činí 10,7 %, což bylo naposledy
v pokrizovém roce 2010. Národní vývoz však za prvních pět měsíců letošního roku v průměru roste „jen“ o
6,3 %, což signalizuje, že průmysl nestíhá plnit požadavky našich zákazníků ze zahraničí. Hlavním důvodem
je nedostatek pracovníků, který se blíží číslu 200 tis. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí je
oproti stejnému období minulého roku v propadu o 16,2 mld. Kč, protože dovoz roste rychleji než vývoz.
Z prvních pěti měsíců letošního roku byl kladný meziroční rozdíl bilance ZO jen v březnu,“ doplňuje Otto
Daněk.
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 28.7. 2017.
Pozn.: Údaje do května 2017 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od června 2017 prognóza IE.
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.

