Tisková zpráva
Embargováno do 9:30 SEČ (8:30 UTC) 3. února 2020

VÝROBNÍ IHS MARKIT PMI®
PRO ČESKOU REPUBLIKU
Provozní podmínky se zhoršují nejpomalejším tempem
od června 2019
KLÍČOVÉ BODY
Útlum ve výrobě a nových zakázkách zpomaluje
Zaměstnanost klesá nejrychleji od září 2009

Výrobní PMI pro Českou republiku
s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce
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Lednová data PMI® signalizovala další, byť méně výrazné
zhoršení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Celkový
pokles pohánělo soustavné snižování objemů nových
zakázek a výroby, a to vedlo k nejrychlejšímu poklesu zaměstnanosti od září 2009. Výrobci zůstali ve svých výhledech
na příštích dvanáct měsíců kvůli pokračující ekonomické nejistotě pesimističtí.
Z průzkumu vyplynulo, že ceny vstupů i výstupů v lednu
klesly díky úspěšným vyjednáváním a snahám udržet si konkurenceschopnost.
Hlavní výrobní PMI pro Českou republiku společnosti IHS
Markit je kompozitní jednociferný ukazatel celkového
výkonu výrobního sektoru, který sleduje změny v objemu
nových zakázek, ve výrobě, zaměstnanosti, výkonnosti dodavatelů a skladových zásobách. Výsledek vyšší než 50 bodů
znamená celkové zlepšení sektoru.
Hlavní index PMI vzrostl na začátku roku 2020 z prosincových
43,6 na 45,2 bodu. Tempo poklesu provozních podmínek
v českém zpracovatelském sektoru bylo sice stále silné, ale
nejslabší od loňského června.
K jeho oslabení přitom přispěl zejména pomalejší pokles
výroby. Byl sice stále silný, ale nejnižší za poslední tři měsíce.
Objemy produkce podle firem klesly kvůli soustavnému
poklesu domácí i zahraniční poptávky.

Nové zakázky v lednu klesly patnác tý měsíc v řadě
a výrazným tempem, ač nejslabším od loňského dubna. Opakovaly se zprávy o tom, že odbyt maří nejistota v automobilovém průmyslu, a výrazně klesla také poptávka ze zahraničí.
Výrobci následně propouštěli rychlejším tempem. Zaměstnanost klesla do největší míry za více než deset let a firmy
redukci sil zdůvodňovali nižšími objemy zakázek a výrazným
poklesem rozpracovanosti.
Ve snaze přilákat nové zákazníky výrobci na začátku roku
2020 rovněž snížili své účtované ceny. Redukce cen výstupů
byla nejrychlejší od dubna 2016, ale celkově jen mírná.
Zároveň se snížily i ceny vstupů, a to třetí měsíc v řadě.
Zlevnění vstupů se firmám dařilo vyjednávat vzhledem
ke zpomalení v nákupech.
Menší nákupy pak znamenaly, že firmy výrobu zásobily
ze skladů, jejichž objemy následně klesly rychleji než
v prosinci. Stejně tomu bylo i u zásob hotových výrobků.
Podnikatelská důvěra zůstala v lednu na negativní půdě,
protože mezi výrobci vládne nejistota ohledně výroby
v příštím roce. Stupeň pesimismu byl však nejnižší za čtyři
měsíce.

Výrobní IHS Markit PMI® pro Českou republiku

KOMENTÁŘ

výrobní index

průmyslová výroba

s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce

Siân Jones, ekonomka společnosti IHS Markit, která výrobní
průzkum v České republice zpracovává, komentuje:
„Rok 2020 nezačal pro české výrobc e pozitivně: výroba
i zákaznická poptávka v lednu silně klesly. Pokles nicméně
od prosinc e evidentně zpomalil, c ož by po náročném období
ve zpracovatelském sektoru mohlo signalizovat změnu.
Výrobci však zůstali ve svých výhledech pesimističtí. Na jejich
očekávání těžce dopadá nejistota vývoje v dodavatelských
řetězcích automobilového průmyslu a přetrvávající pokles
nových zakázek. Zaměstnanost klesla nejrychleji od září 2009
a propouštění nadbytečných sil přitom vzrostlo.
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Po silné inflaci, kterou česká ekonomika registrovala na konci
roku 2019, ceny výrobních vstupů i účtované ceny na začátku
roku 2020 klesly. Firmy to běžně spojovaly s nižší poptávkou
po vstupech a se snahou udržet si konkurenceschopnost. Přesto
očekáváme, že Česká národní banka tento týden mírně zvýší
úrokové sazby.”
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Metodologie

Výrobní PMI® pro Českou republiku zpracovává společnost IHS Markit na základě odpovědí od panelu
nákupních manažerů ze zhruba 300 výrobních firem. Panel je rozvrstven podle sektoru a počtu
zaměstnanců na základě příspěvku českému HDP.
Sběr dat probíhá v druhé polovině každého měsíce a odpovědi ukazují na změny v porovnání s předchozím
měsícem. Pro každou proměnnou průzkumu se vypočítává difúzní index, který je procentuálním součtem
kladných odpovědí a poloviny těch, které od předchozího měsíce nezaznamenaly žádnou změnu. Indexy
se pohybují mezi hodnotami 0 až 100, přičemž hodnota nad 50 bodů značí celkový růst a pod 50 bodů
celkový pokles. Výsledky jsou očištěny od sezónních vlivů.
Hlavním ukazatelem je Index nákupních manažerů (PMI®). PMI je výsledek váženého průměru
následujících podindexů: nové zakázky (30 %), výroba (25 %), dodavatelské lhůty (15 %) a zásoby
nákupů (10 %). Výsledek indexu dodavatelských lhůt je záměrně obrácen tak, aby se pohyboval ve směru
porovnatelném s ostatními indexy.
Po zveřejnění nejsou průzkumová data dále upravována, ale sezónní faktory mohou být čas od času
podle potřeby zrevidovány, což bude mít vliv na sezónně upravené datové řady.
Data za leden 2020 byla nashromážděna mezi 13. a 23. lednem 2020.
Pro další informace kontaktujte economics@ihsmarkit.com.
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O společnosti IHS Markit

IHS Markit (NYSE: INFO) je světový lídr v poskytování klíčových informací, analýz a řešení všem hlavním
odvětvím a trhům, které pohánějí světové hospodářství. Společnost dodává novou generaci informací,
analýz a řešení podnikatelům a zákazníkům v obchodě, financích i ve vládě, a přispívá tak ke zlepšení
jejich provozní efektivnosti a porozumění, které vede k dobře informovaným, svérázným rozhodnutím.
IHS Markit má více než 50 000 zákazníků v obchodě i ve vládních pozicích včetně 80 procent institucí ze
seznamu Fortune Global 500 a hlavních světových finančních institucí.
IHS Markit je registrovaná známka společnosti IHS Markit Ltd. a/nebo jejích partnerů. Další názvy
společnosti a produktů mohou být registrovány relevantním vlastníkům © 2020 IHS Markit Ltd.
Všechna práva vyhrazena.
Pokud si nepřejete tiskové zprávy od IHS Markit dostávat, pak pošlete email na adresu joanna.vickers@
ihsmarkit.com. Informace o ochraně osobních údajů najdete zde.

O PMI

Index nákupních manažerů (PMI®) od společnosti IHS Markit je nyní k dispozici více než 40 zemím a
klíčovým oblastem včetně eurozóny. Tento index je nejpozorněji sledovaným obchodním průzkumem
na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace
ekonomických tendencí oblíben mezi centrálními bankami, finančními trhy a osobami rozhodujícími o
obchodě. Pro další informace navštivte ihsmarkit.com/product/pmi.html.
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