Praha, 29. listopadu 2019

Index Exportu chladí přehnaná očekávání
Zmírnění tenzí v obchodních vztazích mezi Spojenými Státy a Čínou, tiché odložení
sankčních cel na dovoz evropských aut a náhradních dílů do Spojených Států či naděje na
spořádaný odchod Velké Británie z Evropské unie zvrátil doposud klesající sentiment na
klíčových trzích našich obchodních partnerů včetně nejzasaženějšího Německa.
„K úplnému obratu o 180 stupňů máme ještě daleko,“ krotí přehnaná očekávání Helena Horská,
hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Dle aktuálního výpočtu Indexu Exportu výkonnost českého
exportu v prvních dvou měsících roku zaostává za předchozími roky a může se dokonce
propadnout na sedmileté minimum. „Odsunutí rozhodnutí o možném uvalení cel na dovoz aut a
náhradních dílů do Spojených států riziko a nejistotu jen přesouvá do budoucnosti. A v té se navíc
právě sektor výroby aut a náhradních dílů bude muset vypořádat s nástupem elektromobility a se
všemi změnami s ní související. Automobilový sektor čeká revoluce,“ doplňuje Horská.
„Myslím, že v dohledné době začne slábnout negativní vliv trhu práce, protože budoucích zakázek
očividně ubývá. Tento týden jsem byl v Německu na veletrhu SPS Norimberk a jednal jsem
s několika desítkami převážně německých a českých firem a ani v jednom případě jsem se nesetkal
s očekáváním lepších zítřků v blízké budoucnosti. Všichni avizují meziroční propad v tržbách od 10
do 35 % a ani na první pololetí 2020 neočekávají obrat. Je zřejmé, že nejenom kalendářní, ale i
obchodní zima je za dveřmi, a to i navzdory optimistickým prognózám vládních činitelů. Kdo bude
připraven, nebude překvapen,“ dodává Otto Daněk.
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Předpověď růstu exportu
Předpověď růstu exportu s trhem práce (sezónně očištěno)
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 26 11. 2019.
Pozn.: Údaje do září 2019 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od října 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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