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 PMI POD OČEKÁVÁNÍM, ALE NADÁLE INDIKUJE RŮST PRODUKCE 

 
Český index nákupních manažerů v květnu nečekaně klesl na 56,4 bodů z dubnové úrovně 57,5 bodů. Trh 
naopak očekával mírný nárůst na 57,9 bodů. 
 
I přes mírný pokles se český PMI index nachází na vysoké úrovni. Výroba roste desátý měsíc v řadě a vývoz českých 
výrobků do zahraničí roste druhým nejrychlejším tempem od roku 2015. Zvýšená poptávka po našich výrobcích je 
způsobena především zdravým růstem ekonomiky v eurozóně, obzvláště v Německu. I přesto, že výrazně vzrostly ceny 
oceli, ceny vstupních nákladů rostly nejpomaleji od začátku roku. Problémem i nadále zůstává nedostatečná kapacita 
v průmyslu a nedostatek pracovníků na českém trhu, což vede k pomalejšímu vyřizování dodávek.  
 
Český PMI poklesl i přesto, že v Německu i v celé eurozóně vzrostl v květnu na šestileté maximum. Větší pokles indexu 
nákupních manažerů zaznamenali v Polsku, přesto i u nich index zůstává na hodnotě nad 50 bodů, čímž značí další 
byť mírnou ekonomickou expanzi.  
 
Celkově za prvních 5 měsíců letošního roku činil průměr českého PMI indexu téměř 57 bodů, zatímco v loňském roce to 
bylo ve stejném období téměř o 3,5 bodu méně.  
 
Český průmysl tak má letos našlápnuto ke zrychlení meziročního tempa růstu směrem k 3,5 % z loňských 2,9 %. 
Rychlejší růst průmyslové výroby by měl také pozitivně přispět k rychlejšímu růstu české ekonomiky. Očekáváme, že 
HDP v ČR letos vzroste o 2,7 % meziročně, což je o 4 desetinky rychleji než loni. 
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