
 
 
 

 
 

Raiffeisenbank a.s. • Hvězdova 1716/2b • 140 78, Praha 4, Česká republika • www.rb.cz  
Kontakt: Petra Kopecká, tisková mluvčí • tel: 234 405 909, 607 092 859 • e-mail: petra.kopecka@rb.cz 

Praha, 28. února 2019 
 

Index Exportu: exportu během jara dojde dech 
 
Podle aktuálního odhadu Indexu Exportu český vývoz začne v průběhu druhého čtvrtletí 
viditelně oslabovat. Setrvačnost ani nedokončené zakázky už  neodvrátí zpomalení českého 
exportu. „Příčiny jsou vesměs známé. Ochlazení německé ekonomiky – našeho klíčového 
obchodního partnera, stále nejistá cesta Velké Británie z EU a čekání na rozhodnutí 
amerického prezidenta D. Trumpa o uvalení dovozních cel na evropská auta (popřípadě i 
náhradní díly). Německá ekonomika se v posledních letech ještě více otevřela světu a 
doposud neškodící silná závislost na průmyslu, z toho nejvýrazněji na automobilovém a 
strojírenském průmyslu, si začala vybírat svou daň. Německý problém je ale i českých 
problémem – je-li německá ekonomika zranitelná, česká dvojnásob,“ říká Helena Horská, 
hlavní ekonomka Raiffeisenbank a zároveň doplňuje: „ Česká ekonomika se zatím do recese 
neřítí. Spotřeba domácností i vlády pomůže udržet růst nad nulou. A firmy už pomalu přivykají 
životu v riziku a nejistotě. Vyčkávají, co bude.“ 
 
„K tomu všemu navíc začínáme „sklízet“ to, co jsme nezaseli v průběhu minulých dvou let 
z důvodu nedostatku pracovníků na trhu práce. Po dva roky jsme zápasili s včasným plněním 
zakázek, což samozřejmě iritovalo naše zákazníky, až jim došla trpělivost a přestali dávat nové 
zakázky. Připočteme-li k tomu hospodářský cyklus, není se opravdu na co těšit“, dodává Otto 
Daněk, místopředseda Asociace exportérů. 

 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 25. 2. 2019. 
Pozn.: Údaje do prosince 2018 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od ledna 2019 prognóza 
IE. 
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Růst exportu v národním pojetí
Předpověď růstu exportu
Předpověď růstu exportu s trhem práce (sezónně očištěno)
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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
http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/826124957350877869-NA-NA-NA-1-NA.html

