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INDEX EXPORTU: DO NOVÉHO ROKU SVIŽNÝM TEMPEM 

 
Index Exportu, který předpovídá vývoj exportu v následujících pěti měsících, slibuje českému exportu 
svižný růst i na začátku nového roku. „Přestože export do Číny a Ruska roste rychleji než do zemí EU, 
konečné tempo exportu vzhledem ke své váhové převaze udává EU. Z EU díky pokračujícímu oživení 
proudí další a další zakázky, kvůli kterým místní firmy rozšiřují své kapacity,“ říká Helena Horská, hlavní 
ekonomka Raiffeisenbank a doplňuje: „Jedinou výraznější brzdou rychlejší expanze českého vývozu je 
nedostatek pracovních sil na českém trhu práce. V příštím roce ale může český export začít brzdit i 
posilující koruna, proti které se už tak výhodně jako na začátku letošního roku nepůjde zajistit.“  
 
„Proti optimistickému výhledu indexu exportu v tuto chvíli stojí však tři významné vlivy, které mohou ve 
velmi krátké době přinést hustá mračna na prosluněnou exportní oblohu. Především to je rekordně nízká 
nezaměstnanost, která aktuálně dosáhla hodnoty 3,8 %, přičemž před rokem to bylo 5,2 % a v září 2014 
dokonce 7,3 %. Tč. na jedno volné pracovní místo je 1,4 uchazeče (v roce 2013 to bylo téměř 13 
uchazečů). Druhým faktorem, který bude v blízké době negativně ovlivňovat export je bezprecedentní růst 
průměrné mzdy, který meziročně činil ve 2.Q 2017 +7,6 %. Explozivní směs vlivů doplňuje kurz koruny, 
která od ukončení intervence posílila o 5,2 % a po očekávaném zvýšení repo sazby, dojde v posilování 
koruny k další akceleraci,“ doplňuje Otto Daněk. 

 
 

 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 30.10. 2017. 
Pozn.: Údaje do srpna 2017 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od září 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.  
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Index Exportu - do nového roku svižným tempem



 

 
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. 


