Praha, 30. května 2019

Index Exportu: oživení v nedohlednu
Zatímco na začátku loňského roku výkonnost českého exportu značně kolísala, letošní rok je
doposud ve znamení stabilního, nicméně pozvolného růstu hodnoty vývozu. Podle Indexu
Exportu bude výkonnost českého exportu dál bohužel slábnout. Průměrná meziroční tempa
růstu českého vývozu se neudrží na nedávných úrovních a zpomalí na jednotky procent.
„Hlavní důvod zůstává stále stejný: slábnoucí zahraniční poptávka. Ani pro exportéry příznivý
vývoj české koruny nemůže kompenzovat zhoršující se vyhlídky růstu německé ekonomiky –
našeho hlavního obchodního partnera. Nové německé průmyslové objednávky klesají již 5.
měsíc v řadě a vyhlídky na růst německého exportu jsou nejslabší od října 2012,“ uvádí Helena
Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
„Výsledky exportu za 1. čtvrtletí t.r. jsou oproti očekávání z konce roku minulého o něco lepší,
ale to je asi jediná pozitivní zpráva, kterou je možno v tuto chvíli uvést. Protože apetit dovozců
roste podstatně rychleji než vývozy, národní bilance ZO se už propadá o téměř 8 %. A navíc
vlajková loď českého exportu – osobní automobily, meziročně zaznamenala propad ve výši
necelých 2 %. A i když IE signalizuje na prázdninové měsíce ještě mírný růst, je třeba počítat
s událostmi, které IE nemůže zohlednit. Jedná se zejména o očekávané vykopání obchodní
válečné sekery americkým prezidentem, které pravděpodobně nejvíc zasáhne právě
automobilový průmysl a klidu nepřidává ani skutečnost, že Velká Británie s velkou
pravděpodobností směřuje k tvrdé variantě brexitu, a proto už teď je třeba začít s přípravami
na „chladnější“ období,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace Exportérů.
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 28. 5. 2019.
Pozn.: Údaje do března 2019 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od dubna 2019 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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