Index Exportu – připravme se na dvouciferná tempa růstu
Praha 31. května 2021

„Český export prochází aktuálně turbulentním vývojem, který není jednoduché exaktně
zachytit. Na jedné straně tu máme efekt výrazně nízké srovnávací základny (v dubnu 2020
export poklesl o 37 % v meziročním srovnání a po sezónním očištění, v květnu o 23 %), který
automaticky přifoukne meziroční tempa růstu vývozu, a na druhé straně poškozené
dodavatelsko-odběratelské vazby v podobě prodlužování dodacích lhůt, nedostatku výrobního
materiálu a s tím spojeného prudkého růstu cen,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka
Raiffeisenbank.
Aktuálně Index exportu hlásí meziroční růst pro letošní duben o 25 % a nižší dvouciferná tempa
růstu mezi 11-19 % ve všech následujících měsících až do konce léta, kde nejnovější propočet
Indexu Exportu končí. Spíše, než meziroční tempo vývozů, budou směrodatnější sezónně
očištěná meziměsíční data, jelikož ta nebudou zkreslena statistickým efektem srovnávací
základny.
„Svůj vliv bude mít i velký nedostatek jakékoliv pracovní síly, protože s postupným rušením
anticovidových restrikcí se začnou pracovníci služeb vracet na svá původní pracoviště a
továrny přijdou o výpomoc těchto pracovníků. Jelikož inflace se postupně začíná ‚trhat ze
řetězu‘, lze brzy očekávat zvýšení základní sazby ČNB, což přinese posílení koruny a oslabení
největšího přispěvovatele do HDP – exportu,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace
exportérů.
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Růst exportu v národním pojetí
Předpověď růstu exportu
Předpověď růstu exportu s trhem práce (sezónně očištěno)
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 26. 5. 2021. Pozn.: Údaje do března 2021 odpovídají zveřejněné statistice
národního vývozu ČSÚ, od dubna 2021 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 široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé
České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská
finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).
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