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Index Exportu: závěr roku přinese oživení, podle průzkumu ale jen přechodné 
 
Český export se na začátku třetího čtvrtletí výrazně zvýšil, když v červenci zaznamenal 
dvouciferný růst. Na konci třetího čtvrtletí, a především pak na závěr roku, předpovídá Index 
Exportu oživení českého vývozu. „Mírný optimismus vyplývá z opětovného růstu zakázek a 
příznivého vývoje kurzu české koruny,“ vysvětluje Helena Horská, hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank a zároveň upozorňuje, že „česká ekonomika a s ní i český export nenaráží 
jen nedostatek pracovní síly v Česku, ale už i na další kapacitní limity české ekonomiky 
včetně nedostatečné kapacity dopravních a logistických služeb. Na druhou stranu obchodní 
třenice USA s klíčovými obchodními partnery nebo ekonomicko-politické problémy Turecka 
se zatím v číslech českého exportu neprojevily. Naopak nejistota okolo brexitu si už začala 
vybírat svou daň: klesá jak hodnota vývozu, tak podíl Spojeného království na českém 
exportu. Bude-li českému exportu ale přát vnější prostředí a kurz české koruny, může být 
nakonec loňský rekord českého exportu v hodnotě 3,5 miliardy českých korun „o prsa“ 
překonán.“  
 
 
 „Výsledky obou exportů za červenec vrátily naději, že by opravdu mohly padnout loňské 
rekordy, ale hlavní vliv bude mít skutečnost, zda koruna se nenechá zvyšováním základní 
úrokové sazby dotlačit na trajektorii výraznějšího posilování. Každopádně je však jisté, že 
obě bilance budou meziročně v propadu, a to možná až 10%. Alarmujícím signálem je, že 
export osobních automobilů za sedm měsíců meziročně propadá již o téměř 6 %!“ konstatuje 
Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů. 
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 27. 9. 2018.  
Pozn.: Údaje do července 2018 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od července 2018 
prognóza IE. 
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Index Exportu: závěr roku přinese oživení 

Růst expotu (národní metodika)
Předpověď růstu exportu
Předpověď růstu exportu s trhem práce (neočištěno)
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Šetření mezi českými vývozci 
 
Pravidelně jednou za tři měsíce provádí Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů 
šetření mezi českými vývozci. V rámci šetření vývozci odpovídají na dvě otázky: „Jak 
hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 
měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve 
srovnání s dneškem?“ Respondenti pokaždé vybírají ze škály 0-100.  
 
Ze zářijového šetření vyplývá, že exportéři na začátku podzimu hodnotí svou současnou 
situaci stejně jako v předchozím čtvrtletí. Zazněl názor, že při 100 % využití výrobních 
kapacit není už kam růst. V průměru ale exportéři hodnotí současnou situaci nejhůře od 
začátku statistiky, tj. od druhého čtvrtletí 2016. „Potvrzuje to problémy s produkční kapacitou 
a s přehříváním celé ekonomiky. To se mimo jiné projevuje v pořadí druhém nejrychlejším 
růstu nominálních jednotkových nákladů práce v rámci EU a obav ze ztráty cenové 
konkurenceschopnosti domácí ekonomiky,“ doplňuje Horská. 
 
Naopak výhled na další tři měsíce dopředu je stabilní, přičemž průměrné hodnocení je 
optimističtější než medián. „Rekordní úrovně jsou již za námi, nicméně dle některých 
exportérů přichází stále nové a nové zakázky. Zatímco hodnota českého exportu má ještě 
šanci překonal loňský rekord, obchodní bilance vlivem rychleji rostoucího dovozu vykáže 
pravděpodobně nejnižší přebytek za posledních pět let,“ říká Horská.   
 
Jak hodnotíte současnou úroveň exportu a jaký očekáváte vývoj exportu za tři 
měsíce? 
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Zdroj: Šetření mezi exportéry v termínu 30. 8. – 19. 9. 2018. Raiffeisenbank a.s.a  Asociace exportérů.  
 

Anketa mezi českými vývozci – #KonecDlouhéPráce 
 
Již tradičně k pravidelnému šetření připojujeme i jednu anketní otázku. Ta se tentokrát týkala 
požadavku odborů na zkrácení pracovní doby o 0,5 hodiny denně na celkových 37,5 hodin 
týdně. Až 71 % exportních firem se v anketě staví proti tomuto požadavku s odvoláním na 
kritický nedostatek lidí na trhu práce, komplikace ve směnném provozu a další růst hodinové 
mzdy a celkových mzdových nákladů. Pouze 10 % exportérů se k návrhu na zkrácení 
pracovní doby staví pozitivně. Věří, že méně odpracovaných hodin zvýší spokojenost 
zaměstnanců a následně i jejich produktivitu a efektivnost. „Podle naší studie na téma 
#KonecDlouhéPráce vyplývá, že zkrácení pracovní doby nemusí nutně znamenat trvalé 
snížení odpracovaných hodin, jak se i stalo ve Francii po r. 2000 či Portugalsku po 1996. 
Navíc vlivem častějšího využívání přesčasů se viditelně zvyšovaly náklady práce. A právě 
přesčasy mohou negovat celý pozitivní efekt kratší pracovní doby na spokojenost a 
produktivitu zaměstnanců, a naopak prohloubit příjmovou nerovnost,“ doplňuje se Horská.  

 

Zdroj: Šetření mezi exportéry v termínu 30. 8. – 19. 9. 2018. Raiffeisenbank a.s.a  Asociace exportérů.   
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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 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. 

 
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).  

https://www.rb.cz/osobni
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