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INDEX EXPORTU: EXPORT ŠLAPE, RUSKO OP ĚT V KURZU  

 
Viditelné oživení v Evropě a konec recese v Rusku povzbuzuje český export k dalšímu růstu. Podle Indexu 
Exportu se i v srpnu 2017, t řetí měsíc po sob ě, udrží meziro ční tempo r ůstu vývozu (sezónn ě 
neočišt ěná data) nad 10 %. Výkonnost exportu snadno překoná loňský rok. „Zásluhu na tom má 
především náš největší obchodní partner Německo, jehož ekonomika zažívá silný boom a předstihové 
indikátory, např. známý IFO index, se pohybují na historických maximech. Ale českému exportu se nedaří 
jen na evropském trhu. Čeští exportéři se vrací na ruský trh. Od začátku roku vývoz z ČR do Ruska roste 
dvouciferným tempem a hodnota exportu se pomalu vrací na úrovně před zavedením sankcí proti Rusku 
(aktuálně na 67 % hodnoty exportu před sankcemi),“ vysvětluje Helena Horská, hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank a.s. „Nebýt vyčerpaného trhu práce v ČR, export z ČR by mohl růst ještě rychleji,” dodává 
Horská. „Do optimistických p ředpov ědí mohou však negativn ě zasáhnout uvoln ěné ot ěže koruny, 
neboť po prvních dvou týdnech po ukončení intervence ČNB se zdálo, že koruna hledá směr, kterým se má 
vydat. Nyní už je zřetelně jasné kam to bude a jedinou neznámou je pouze rychlost jejího posilování,“ 
upozorňuje Otto Daněk. 
 
 

 
 
 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 24. 5. 2017. 
Pozn.: Údaje do března 2017 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od dubna 2017 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 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.  
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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. 


