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Index Exportu – vyexportujeme se z koronavirového šoku? 

 
Druhá vlna šíření COVID-19 opět krutě zasáhla českou ekonomiku, a to především služby. Než se 
šíření viru vymklo kontrole, česká ekonomika se na čele s exportem svižně odrážela ode dna.  
 
„I po zohlednění sezónních faktorů se český vývoz, jako jediný sektor naší ekonomiky, dostal v září 
nad loňskou úroveň a vyšplhal i nad předkovidové úrovně,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank a doplňuje: „Bohužel kromě pandemie čelí český export nadcházejícímu brexitu. 
Naštěstí efekt německé lokomotivy poháněné tamní vládní pomocí ekonomice a oživením v Asii 
(vývoz z Německa do Číny rostl v září dvouciferným tempem) se projevuje na českém (re)exportu a 
části průmyslu. Také výměna v Bílém domě slibuje zklidnění transatlantických obchodních vztahů a 
nastolení konstruktivní diskuze.“  
 
Index exportu, založený na ukazatelích, které historicky prokázaly vliv na výkonnost a vývoj českého 
exportu (jako jsou předstihové ukazatele německý IFO index, index nákupních manažerů pro 
eurozónu, německé i české průmyslové objednávky či reálný kurz koruny), prognózuje českému 
exportu do konce roku a počátkem příštího roku křehké oživení, které však zdaleka nebude 
jednosměrné.  
 
„Výsledky národního exportu za září potvrdily predikované růstové hodnoty Indexu Exportu a v této 
době plné bouří na chvíli zalily českou kotlinu nesmělými paprsky slunečního svitu. Ani další 
předpověď v této „sychravé“ době nevypadá špatně, ale je tu jedno velké ALE. A tím jsou zmínky 
z odborných lékařských kruhů o třetí vlně koronavirové. Pokud by opravdu mělo dojít na další kolo 
pandemie, veškeré předpovědi padnou rychleji než Bastila v roce 1789,“ komentuje aktuální vývoj 
Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů. 

 
Výhled do konce roku 2020 
Meziroční propad se bude pohybovat kolem 300 mld. Kč, tedy více než 8 %. Teritoriální pohled říká, 
že propad u našich tradičních zákazníků (EU, Eurozóna, SRN) se bude pohybovat kole 10 %. 
Vlajková loď našich komodit – automobilový průmysl, se zcela určitě propadne o více než 15 %!  
 
„Tudíž naším společným vánočním přáním bude, aby do ČR a celé EU co nejdříve dorazila očkovací 
vakcína proti Covid-19. Aby byla účinná, spolehlivá a nepřinesla nepříjemné vedlejší účinky. Aby jí 
bylo dost a maximální počet lidí našel odvahu se s ní nechat co nejdříve naočkovat,“ dodává Otto 
Daněk. 
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 26. 11. 2020.  
Pozn.: Údaje do září 2020 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od října 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. 
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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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