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Praha, 12. února 2018 
 
 

Index Exportu: export p řibržďuje 
 
Obchodní výměna se zahraničím (v národní metodice) skončila v roce 2017 s přebytkem ve 
výši 152,6 miliard Kč. V porovnání s rokem 2016 se jedná o mírný pokles. Celoroční hodnota 
vývozu v národní metodice skončila těsně pod hranicí 3,5 biliónů korun. 
 
Podle Indexu Exportu tempo r ůstu vývozu v prvním čtvrtletí 2018 zvolní. I za čátek 
druhého čtvrtletí se ponese ve znamení zpomalování výkonnost i exportu. „ Zatímco 
hospodářská expanze u našeho největšího obchodního partnera Německa se blíží k vrcholu, 
český průmysl naráží na nedostatečné výrobní kapacity. Největším problémem je nedostatek 
pracovníků, ale poslední měsíce také nedostatek materiálu. Výsledkem je hromadění 
nedodělků. Rovněž využití kapacit, které ještě zdaleka nedosahuje předkrizové úrovně, 
naznačuje, že některé produkční kapacity jsou zastaralé a vyžadují zásadní obnovu,“ 
vysvětluje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s. „Posilování koruny k hranici 
25 korun za euro a níže, se kterým ne všichni exportéři počítali, se může v budoucnu ukázat 
také jako další brzda rychlejší expanze českého vývozu,“ doplňuje Horská. 
„Pokud porovnám zveřejněná čísla exportu za rok 2017 a roční průměr hodnoty Indexu 
exportu, musím konstatovat, že nedostatek pracovních sil na trhu práce ČR zapříčinil 
výpadek exportu ve výši minimálně 110 mld. Kč,“ konstatuje Otto Daněk, místopředseda 
Asociace exportérů. 

 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 5. 2. 2018.  
Pozn.: Údaje do prosince 2017 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od ledna 2018 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 kurz 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 Asociaci exportér ů 
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. 
 
Základní informace o Raiffeisenbank a.s. 
Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka 
obsluhuje klienty v síti 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).  


