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VÝROBNÍ IHS MARKIT PMI®
PRO ČESKOU REPUBLIKU
S šířící se koronavirovou nákazou výroba klesá nejrychleji
za více než deset let
KLÍČOVÉ BODY
Výrazné zhoršení podmínek v provozu ovlivněno
dopadem nákazy Covid-19

Výrobní PMI pro Českou republiku
s.o., > 50 = zlepšení od předchozího měsíce
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Březnová data PMI® ukázala na prudké zhoršení zdraví českého
zpracovatelského sektoru, z velké části způsobené zastavováním
výrobních provozů a ostrým snížením poptávky kvůli rozšíření
nákazy Covid-19. Ke strmému a rychlejšímu poklesu vedl zejména
výrazný útlum výroby a příjmu nových zakázek. Výsledky obou
klesly nejrychleji od finanční krize před více než deseti lety. Slabá
domácí poptávka šla ruku v ruce s poklesem nových zakázek ze zahraničí, protože klienti uzavřeli provoz anebo výrazně snížili požadavky. Počet zaměstnaných se následně snížil nejprudším tempem
od září 2009 a pesimistický sentiment srazil podnikatelskou důvěru
na minimum série.
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 vykázal na konci prvního čtvrtletí nejprudší
zhoršení provozních podmínek od května 2009. Klesl z únorové
hodnoty 46,5 na 41,3 bodu.
K nižšímu výsledku v březnu přispěl hlavně silný pokles výroby
spojený s prudkým snížením objemů nových zakázek způsobeným
odstávkami výrob a rostoucí nejistotou na světových trzích. Útlum
byl nejhorší za více než deset let a podle hlášení účastníků ho provázely problémy s dodávkami surovin a s dostupností pracovníků.
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Firmy nato výrazně snížily řady zaměstnanců. Odchozí pracovníci
nebyli nahrazováni, ale nutnost odstávek vedla také k většímu propouštění. Pokles zaměstnanosti byl v březnu nejprudší od září 2009
a i rozpracovanost klesla nejrychleji za čtyři měsíce.
Vyhlídky výrobců na výrobu v příštím roce následně klesly. Důvěra
se snížila na minimum od začátku sběru těchto dat (v dubnu 2012).
Na podnikatelská očekávání dolehla nejistota z možného dlouhotrvajícího dopadu nákazy Covid-19, a to zejména na již postižený
automobilový sektor.
Ceny vstupů ve zpracovatelském sektoru vzrostly druhý měsíc
v řadě v důsledku nedostatku surovin. Zvýšení bylo nicméně jen
nepatrné. Firmy znovu snížily ceny svého zboží, aby přilákaly zákazníka a udržely si konkurenceschopnost.
Objemy zásob výrazně klesly následkem snížení výroby i nákupní
aktivity. Nedostatečnost surovin byla zčásti připisována zhoršení
výkonu dodavatelů.

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:
„Známky postupné stabilizace, které jsme pozorovali v únoru,
se v březnu rychle vytratily v důsledku vládních omezení
v rámci zamezení šíření nákazy Covid-19. Poslední data PMI
signalizovala výrazné zhoršení provozních podmínek ve výrobě
vzhledem k odstávkám a poklesu domácí i zahraniční poptávky.
Na tak nízké úrovni byly podmínky naposledy za finanční krize
před více než deseti lety.
Vyhlídky na budoucí výrobu byly tím pádem pesimistické
a důvěra mezi výrobci klesla na historické minimum. Není
jasné, jaký bude dopad na sektory, které už teď čelí problémům
v poptávce, a jak dlouho budou trvat omezení.
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I přes nouzová vládní opatření, včetně navrhovaného kurzarbeitu,
zpracovatelé propouštěli pracovníky nejrychleji od září 2009.
Někteří to odůvodnili nenahrazováním dobrovolných odchodů,
ale pro jiné bylo nutné zaměstnance propustit vzhledem
k výraznému poklesu zakázek."
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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 březen 2020 byla nashromážděna mezi 12. a 23. březnem 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
katherine.smith@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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