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Index Exportu – pozvolné přistání ale s riziky na obzoru 
 

Zhoršující se vyhlídky globální ekonomiky včetně Evropy se automaticky propisují 
do odhadů budoucího vývoje českého exportu. Podle aktuálního odhadu Indexu 
Exportu čeká český export na začátku čtvrtého čtvrtletí letošního roku další zpomalení.  
„Před českým exportem stojí navíc řada překážek a výzev. Vyhlídky německé ekonomiky jsou 
na nejnižší úrovni za posledních deset let a její ekonomika se už nyní pohybuje na hranici 
(mělké) recese. Neřízený brexit, jehož pravděpodobnost v posledních dnech výrazně vzrostla, 
přispává k šíření špatné nálady mezi firmami napříč zeměmi EU, Českem nevyjímaje,“ 
upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a dodává, že „v případě naplnění 
výše zmíněných rizik může český export ke konci roku poklesnout.“ 
„Indicie, které je možno odečíst z aktuálních výsledků za první pololetí firmem z oblasti 
spotřebitelského průmyslu, nenabízejí optimistický pohled na zbytek t.r. Propady v prodeji se 
pohybují mezi 5 až 10 procenty a připočteme-li, doufejme doznívající, vysoce nadstandardní 
růst mezd, může tato kombinace přivést řadu firem na hranu existenčních problémů. A ani 
tradiční lídr českého průmyslu – výroba aut, nepřináší ani náznaky optimismu. Propad v této 
branži za první pololetí činí téměř 11 %. Takže nás zřejmě čeká velmi chladný podzim, řečeno 
řečí meteorologů,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.  

 

 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 29. 7. 2019.  
Pozn.: Údaje do května 2019 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od června 2019 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 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

