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Index Exportu – rychlý nebo pomalý restart exportu? 

Stačily pouhé dva týdny celonárodní karantény a výkonnost českého exportu se v březnu 
propadla nejprudším tempem od července 2009. A to byl pouhý začátek. „Dle odhadu Indexu 
Exportu, který jsme podrobili dvojnásobnému šoku ve srovnání s tím březnovým, byl český 
export v dubnu postižen dvouciferným propadem v rozsahu více než jedné čtvrtiny (o 25-30 
% v porovnání s loňským dubnem). Ten vrátil dubnovou hodnotu exportu o sedm let zpátky 
na úroveň z roku 2013,“ komentuje situaci Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank 
a dodává, že: „ještě hůře se odhaduje další vývoj exportu a jeho případný restart. Předstihové 
ukazatele u nás i v Německu se sice už odráží od historických minim, ale dodavatelsko-odběratelské 
řetězce se znovu spojují a rekonstruují. V mnohých provozech stále chybí zaměstnanci a spotřeba 
domácností ožívá zatím jen opatrně. Na přesnější vyhlídky našeho exportu si budeme muset ještě 
počkat.“ 

 
„Pro následující tři měsíce však nelze očekávat žádný zázrak v podobě raketového růstu exportu, 
protože existuji minimálně dva závažné důvody, které tomu budou bránit. Nikoho asi nepřekvapí, 
když budu konstatovat, že vlajkovou lodí našeho exportu je automobilový průmysl, který se pozvolna 
probouzí z koronavirové kocoviny. Problémem však zůstává, že (řečeno bankovní mluvou), jak 
retailový, tak korporátní sektor nejenom u nás, ale v podstatě v celém světě v této nejisté době 
nebude mít odvahu pouštět se do investic, které nejsou nezbytně nutné. A automobily v nejisté době 
do této skupiny patří. A druhým zásadním důvodem je nadstandardní nabídka státu při ošetřování 
člena rodiny, která nemotivuje lidi k návratu do práce!“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace 
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exportérů.

 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 26. 5. 2020.  
Pozn.: Údaje do března 2020 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od dubna 2020 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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Růst exportu v národním pojetí

Předpověď růstu exportu

Předpověď růstu exportu s trhem práce (sezónně očištěno)

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

