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INDEX EXPORTU: ČESKÝ VÝVOZ HLEDÁ SMĚR 
 
Předstihový Index Exportu varuje: český vývoz bude v pr ůběhu léta velmi rozkolísaný. Ekonomika 
eurozóny po p říznivém r ůstu v prvním čtvrtletí letošního roku bohužel slábne. Nových zaká zek pro 
české vývozce je mén ě než na začátku roku. A sama oslabená koruna nové zakázky neza jistí. Hlavní 
tahouni r ůstu eurozóny N ěmecko a Francie se musí ve stále v ětší mí ře spoléhat na domácí 
poptávku. „ Spíše než reexport do Evropy budou český vývoz táhnout dodávky pro domácí evropský trh  
a pro mimoevropské trhy,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská a dodává: „V některých 
oborech musí kvůli nedostatku vhodných zaměstnanců nové zakázky odmítat.” To vše, navíc okořeněné 
nebezpečím Brexitu, limituje růst českého vývozu. Stálicí českého průmyslu i vývozu zůstává automobilový 
průmysl, který těží ze snadno dostupného a levného financování nákupů aut.  
 
 

 
 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 25. 5. 2016. 
 
 
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 nová podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi 
Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, 
reálný efektivní kurs 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 Raiffeisenbank a.s.  
Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje  
klienty v síti více než 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).  
 
Základní informace o Asociaci exportér ů 
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. 
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INDEX EXPORTU v letech 2008 - 2016


