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 PMI index po čtvrté klesl, ale pořád značí expanzi   
 
Český index nákupních manažerů v květnu klesl čtvrtým měsícem v řadě a se svými 53,3 body dosáhl na 
nejnižší úroveň od roku 2014. Květnový údaj byl pod všemi analytickými odhady. My jsme očekávali nepatrné 
zlepšení na 53,7 bodu z 53,6 bodu, trh byl víc optimistický s mediánem 54,2 bodu. V rámci regionu byl tentokrát 
pokles českého PMI výjimkou. Polský PMI index si v květnu částečně vykompenzoval dubnový propad a maďarský 
protějšek vzrostl na 3měsíční maximum. Navzdory tomu si český PMI index nadále drží své premiantské místo mezi 
svými regionálními kolegy. 
 
Pomalejší růst výroby a opět slabší nárůst nových objednávek potvrzují letošní trend českého průmyslu, kterým je 
zpomalování tempa výroby směrem k 3 % meziročně z loňského tempa 4,4 %. Jednak se v tom odráží vyšší statistická 
základna z loňského roku a krátkodobé odstávky v energetickém a chemickém průmyslu v ČR.  
 
Podle PMI zprávy v květnu poprvé v letošním roce vzrostly ceny vstupů – první stopy inflačních tlaků přicházející od 
komodit (firmy hlásily vyšší ceny oceli).  
 
Pozitivem v dnešní zprávě o PMI indexu je bezesporu další nárůst zaměstnanosti, který dokresluje současný příznivý 
vývoj na českém trhu práce. Nicméně nynější historicky nejvyšší míra zaměstnanosti a nejnižší míra nezaměstnanosti 
v Evropě mají i svou černou stránku – žalostně nízký počet kvalifikovaných a zkušených kandidátů o zaměstnání, které 
mohou firmám zkomplikovat jejich plány na expanzi produkce.  
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