Praha, 31. srpna 2020

Index Exportu – z propasti do mělčiny
Konec celonárodní karantény a rozvolnění přísných pravidel pro pohyb osob přes hranice státu ulevil
českému exportu. „Tomu se díky sobě vlastní houževnatosti po květnovém dvouciferném propadu
na úrovně z roku 2013 podařilo vrátit zpět, alespoň na úrovně z roku 2016. Celonárodní karanténa
a boj proti COVID-19 se nejcitelněji projevila právě na exportu, který si za nejkritičtější tři měsíce
odepsal meziročně 26 procent, tj. 254 miliard korun,“ vyčísluje dopad koronavirové krize na vývoz
Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
Předpověď Indexu exportu na další tři měsíce dopředu nabízí naději. „Zdaleka ale nepůjde o návrat
na předkovidové hodnoty exportu,“ brzdí přehnaná očekávání Horská, „hodnota Indexu Exportu
zůstává i pro následující měsíce (červenec - listopad) záporná“. Index nákupních manažerů
v eurozóně se sice po roce a půl vrátil těsně nad hranici oddělující pokles od růstu, nálada mezi
německými podnikateli se zlepšuje, objednávkové knihy se začínají pozvolna plnit.
Na druhou stranu očekávání německých exportérů se po prudkém vzestupu na úrovně z počátku
loňského roku zadrhl především vlivem méně optimistického výhledu německého automobilového a
chemického průmyslu. „Oživení nejen u nás, ale i u našich klíčových evropských partnerů, je více
než křehké,“ dodává.
Výsledky měsíčních porovnávání exportu mezi roky 2019 a 2020 ukazují, že propad exportu v roce
2020 oproti roku 2019 by se mohl pohybovat po tzv. „V“ trajektorii, což by mohlo být považováno za
nejpříznivější variantu ze všech možných scénářů. Je zde však několik velikých otazníků, které
relativně příznivý vývoj mohou z měsíce na měsíc zhatit.
„V poslední době narůstá počet nakažených koronavirem a návraty ze zahraničních dovolených
zcela určitě toto číslo ještě zvýší. Asi se už nedá očekávat, že by vláda přistoupila k podobným
opatřením jako ve 2. kvartále tohoto roku, která naprosto paralyzovala průmysl a tudíž i export, ale
v případě, že se koronavirus objeví v továrnách, případné karantény a nadstandardní podmínky
ošetřování člena rodiny napáchají velké ekonomické škody. A když k tomu přičteme volby v USA,
nepokoje v Bělorusku, hašteření světových velmocí, brexit (pravděpodobně „no deal“) a
v neposlední řadě nástup elektromobility, nečekají nás na přelomu roku lehké okamžiky,“ dodává
Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 27. 8. 2020.
Pozn.: Údaje do června 2020 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od července 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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