Praha, 31. ledna 2019

Index Exportu: od západu přichází studená fronta
Zatímco na začátku letošního roku jsme se obdivovali rekordnímu listopadovému přebytku
zahraničního obchodu České republiky, z našeho okolí naopak přicházely nepříznivé zprávy o
ochlazování ekonomického růstu.
„Varovně zní především zprávy o ochlazování německé ekonomiky. Tamní předstihové
indikátory signalizují zpomalení růstu především u zpracovatelského průmyslu. Prudce se
zhoršila i očekávání německých exportů a to na tříleté minimum,“ sděluje Helena Horská,
hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Index Exportu tak prudké ochlazení zatím českému exportu
nepřisuzuje. Český export bude ale dle Indexu Exportu zpomalovat. „Pokud se ale naplní
některá rizika (prudké ochlazení německé ekonomiky, obnovení obchodní války mezi USA a
Čínu, komplikace s Brexitem apod.), bude i český export vystaven prudkému ochlazení.
V žádném případě nejsme izolovaný ostrov v klidném moři. Rekordní hodnotu českého
exportu, kterou jsme v roce 2018 pravděpodobně dosáhli, letos již nepokoříme,“ domnívá se
Horská.
Index exportu byl vytvořen v pololetí roku 2006 a od té doby celkem spolehlivě předpovídá
očekávanou úroveň exportu na tři měsíce dopředu ve srovnání s minulým obdobím. Jeho
predikce téměř deset let velmi přesně korespondovala se skutečností, což mělo velký význam
nejenom v období konjunktury, ale zejména v obdobích krizí. K nepatrnému zhoršení přesnosti
došlo v období nedostatku pracovních sil, což bylo možno korigovat a vrátit tak Indexu
srovnatelnou přesnost. „Období, do kterého globální ekonomika vstupuje právě nyní, však
přináší mnoho neznámých, které uvádí Helena Horská a tyto není Index schopen predikovat.
Z tohoto důvodu je třeba počítat s největší pravděpodobností minimálně se stagnací, i když
Index vykazuje poměrně optimistická čísla. Teprve však budoucnost ukáže, zda matematika
či intuice bude mít navrch,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 25. 1. 2019.
Pozn.: Údaje do listopadu 2018 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od prosince 2018
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 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).
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