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Index Exportu – ani jaro český export nepovzbudí 

 
Podle odhadu Indexu Exportu se listopadový pokles českého vývozu na konci roku 2019 
opakovat nebude a celoročního hodnota vyvezeného zboží z Česka na zahraniční trhy 
dosáhne nového rekordu, téměř 3,7 biliónů korun. Přesto první čtvrtletí letošního roku bude 
ve znamení mírného poklesu hodnoty českého vývozu. V dubnu se podle aktuálního odhadu 
Indexu Exportu český vývoz vyrovná loňské výkonnosti. 
 
„Brzkému, natož raketovému oživení českého exportu zatím nic nenasvědčuje. Riziko obchodních 
válek a divokého brexitu střídá strach z rozšíření koronaviru, které nemusí zasáhnout jen turistický 
ruch, ale také obchod zboží a rozvíjení obchodních vztahů,“ myslí si Helena Horská, hlavní 
ekonomka Raiffeisenbank. „Ani předstihové ukazatele, ani objemy nových zakázek v Německu 
neslibují rychlé oživení českého exportu. Budeme si muset ještě pár měsíců počkat, než předstihové 
ukazatele zatlačené přehnaným pesimismem na několikaletá minima začnou signalizovat oživení,“ 
domnívá se Horská.   
 
„Všechny tyto argumenty je možno považovat za racionální a možná bych k tomu přidal ještě 
elektromobilitu, která minimálně na svém startu nepřinese výrazný doping pro export. Překvapující 
je však skutečnost, že koruna se pohybuje na hraně sedmiletého minima bez zjevných důvodů. 
Pokud by v tomto trendu pokračovala i nadále, nebude to dobrá zpráva pro export ani pro tvorbu 
našeho HDP,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů. 
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Index Exportu - ani jaro český export nepovzbudí 

Růst exportu v národním pojetí
Předpověď růstu exportu
Předpověď růstu exportu s trhem práce (sezónně očištěno)
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 27. 1. 2020.  
Pozn.: Údaje do listopadu 2019 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od prosince 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).  
 

https://www.rb.cz/osobni
http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/826124957350877869-NA-NA-NA-1-NA.html

