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IHS MARKIT PMI® POLSKI SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu osiąga w kwietniu najniższy
poziom w historii badań
GŁÓWNE WYNIKI BADAŃ
PMI na najniższym poziomie od czerwca 1998 (31,9 pkt.)
Bezprecedensowe spadki produkcji, nowych zamówień
oraz eksportu

PMI Sektor Przemysłowy
wskaźnik sezonowo modyfikowany, > 50 = poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca
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Kwietniowe dane zebrano w dniach 7 - 24 kwietnia 2020 roku.
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Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem dla polskich producentów
w historii badań PMI®, tj. od czerwca 1998. Główny indeks osiągnął
rekordowo niski poziom. To samo dotyczyło wskaźników: produkcji,
nowych zamówień, eksportu, zakupów, zaległości produkcyjnych,
czasu dostaw oraz przyszłej produkcji. Tempo spadku zatrudnienia
było natomiast niemal równe rekordowej wartości odnotowanej
w kwietniu 1999.
IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony
wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego
przemysłu. Każda wartość powyżej 50,0 wskazuje na ogólną
poprawę warunków w sektorze.
W kwietniu Polski PMI spadł z marcowego poziomu 42,4 do 31,9,
odnotowując najniższą wartość oraz najsilniejsze pogorszenie
warunków gospodarczych w polskim przemyśle w historii badań,
czyli od czerwca 1998. Rekordowy 10,5-punktowy spadek głównego
wskaźnika był niemal dwa razy większy niż spadek zarejestrowany
w marcu (-5,8 pkt.). Dla porównania dotychczasowa najniższa
wartość indeksu odnotowana w grudniu 2008 w czasie światowego
kryzysu finansowego wynosiła 38,3.
Tak jak w marcu odczyt polskiego indeksu PMI podniosły rekordowe
opóźnienia w dostawach – wskaźnik dla tej zmiennej jest indeksem
odwróconym, gdyż pogorszenie wydajności zaopatrzeniowców
zazwyczaj wiąże się ze wzrostem popytu. Dlatego rekordowo niski
wynik przekształca się w rekordowo wysoki odczyt, który stanowi
15% wagi głównego indeksu.
Prawdziwą skalę kryzysu w sektorze wytwórczym lepiej
odzwierciedlały odczyty wskaźników produkcji i nowych zamówień,
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które stanowią 55% wagi PMI. Oba indeksy zarejestrowały w kwietniu
rekordowo niskie wartości, sygnalizując bezprecedensowe na tle
badań historycznych tempo spadku. Wskaźnik Nowych Zamówień
zarejestrował wartość 17,1, spadając o 29 pkt. w stosunku do
lutego. Wskaźnik Produkcji również poszybował w dół ponieważ
wiele fabryk zawiesiło działalność w czasie kwarantanny.
Pozostałe subindeksy – zatrudnienie oraz zapasy pozycji
zakupionych – również negatywnie wpłynęły na kwietniowy
odczyt głównego wskaźnika. Liczba nowych miejsc pracy obniżyła
się w niemal rekordowym tempie, a stany magazynowe spadły
najszybciej od maja 2009.
W kwietniu poziom zleceń od klientów zagranicznych również
spadł w rekordowo szybkim tempie na tle badań historycznych,
co wynikało z obostrzeń społecznych w Europie i na świecie
wprowadzonych w walce z pandemią koronawirusa.
Gwałtowne osłabienie nowych zamówień wywołało efekt domina
w odniesieniu do aktywności zakupowej polskich producentów
oraz poziomu zaległości – tempo spadku wskaźników dla obu
zmiennych było najszybsze w historii badań. Tymczasem koszty
produkcji nieustannie rosły, choć najwolniej od trzech miesięcy.
W kwietniu prognozy odnośnie nadchodzących 12 miesięcy
były najgorsze w historii badań. Przedsiębiorcy uzasadniali swój
pesymizm obawą przed długofalowymi skutkami gospodarczymi
obostrzeń społecznych obowiązujących w Polsce i za granicą. Aby
pobudzić popyt polscy producenci obniżyli znacznie swoje stawki.
Ceny wyrobów gotowych spadły w najszybszym tempie od pięciu
i pół roku.

IHS Markit PMI® Polski Sektor Przemysłowy

KOMENTARZ

Wskaźnik Wielkości Produkcji

Produkcja przemysłowa

sezonowo modyfikowany, > 50 = wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca

Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit – firmy opracowującej
badanie PMI polskiego sektora produkcyjnego – skomentował:

„Gwałtowny spadek produkcji oraz osłabienie popytu wywołane
obostrzeniami społecznymi wprowadzonymi w Europie i na
całym świecie w celu zwalczania pandemii koronawirusa,
spowodowały zapaść w polskim sektorze wytwórczym. Ponadto,
biorąc pod uwagę wcześniej opublikowane dane flash, polski
Wskaźnik PMI (31,9 pkt.) zarejestrował w kwietniu niższą wartość
niż wskaźnik dla strefy euro (33,6 pkt.) oraz wskaźnik dla Wielkiej
Brytanii (32,9 pkt).
Wiele subindeksów odnotowało rekordowo niskie poziomy,
w tym produkcja, nowe zamówienia, eksport, zaległości oraz
przyszła produkcja, co podkreślało skalę recesji w sektorze na
tle badań historycznych. W dodatku rekordowe opóźnienia
w dostawach wciąż łagodziły spadek głównego Wskaźnika PMI.”
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Odpowiedzi uzyskane podczas badania odzwierciedlają ewentualne zmiany w bieżącym miesiącu
w porównaniu z miesiącem poprzednim, opierając się na danych zebranych w połowie miesiąca. Dla każdego
wskaźnika raport podaje procent respondentów udzielających każdą odpowiedź, różnicę
netto pomiędzy ilością odpowiedzi wyższy/lepszy, a odpowiedzi niższy/gorszy oraz wskaźnik
„dyfuzji”. Wskaźnik jest sumą pozytywnych odpowiedzi plus połową odpowiedzi, które
są „takie same”. Wskaźniki dyfuzji mają właściwości wskaźników głównych i stanowią
wygodny zbiorczy sposób określania przeważającego kierunku zmian. Wartość wskaźnika powyżej 50
oznacza całkowity wzrost zmiennej, a wartość poniżej 50 całkowity spadek. Wskaźniki są sezonowo
modyfikowane.

IHS Markit jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IHS Markit Ltd.i/lub jej filii. Wszystkie inne
nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli © 2020 IHS Markit
Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Markit
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Przemysłowy
jest
oparty
na
danych
opracowanych
przez
IHS
Markit
na
podstawie
miesięcznych
odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych.
Grupa respondentów ustalana jest w oparciu o udział branży w PKB i poziom zatrudnienia.

Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI®) jest wskaźnikiem złożonym opierającym się na
pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadających następujące wagi: nowe zamówienia
– 30%, produkcja – 25%, zatrudnienie – 20%, prędkość dostaw – 15%, zapasy pozycji
zakupionych – 10%. Wskaźnik prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, że porusza się
w porównywalnym kierunku.
IHS Markit nie koryguje podstawowych danych z badań po pierwszej publikacji, ale czynniki sezonowe
mogą czasami, w razie potrzeby ulec zmianie, która będzie miała wpływ na sezonowe serie danych.
Kwietniowe dane zebrano w dniach 7 - 24 kwietnia 2020 roku.

IHS Markit (NYSE: INFO) jest światowym liderem w oferowaniu kluczowych informacji, analiz oraz
rozwiązań dla głównych branż i rynków, które napędzają światową gospodarkę. Firma dostarcza klientom
z branży biznesowej, finansowej oraz instytucji rządowych informacje, analizy i rozwiązania, wpływające
na poprawę efektywności operacyjnej ich działalności, a także prowadzące do podejmowania
świadomych i właściwych decyzji. IHS Markit posiada ponad 50.000 klientów biznesowych i klientów
z instytucji rządowych, w tym 80% firm z listy Fortune Global 500 oraz wiodących na świecie instytucji
finansowych.

Jeśli preferujesz nie otrzymywać raportów prasowych IHS Markit, napisz na adres joanna.vickers@
ihsmarkit.com. Nasza polityka prywatności dostępna jest tutaj.

PMI

Wskaźniki Managerów Logistyki (PMI®) są obecnie dostępne dla ponad 40 krajów, a także kluczowych
regionów włączając kraje Eurolandu. Są najczęściej obserwowanym badaniem warunków gospodarczych
na świecie, docenianym przez banki centralne, rynki finansowe oraz przez osoby podejmujące decyzje
biznesowe za dostarczanie aktualnych, dokładnych i często unikalnych miesięcznych wskaźników
trendów w gospodarce. Więcej informacji na stronie internetowej: https://ihsmarkit.com/products/pmi.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych z badań PMI, skontaktuj się
z economics@ihsmarkit.com.

Klauzula

Prawa autorskie do niniejszego raportu PMI® Polski Sektor Przemysłowy są własnością lub są licencjonowane przez IHS Markit. Kopiowanie, rozprowadzanie i przetwarzanie jest zabronione bez pozwolenia IHS Markit. IHS
Markit nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności związanej z informacjami (danymi) zawartymi w niniejszym raporcie, nie odpowiada także za błędy, nieścisłości, przeoczenia oraz opóźnienia danych, ani za żadne działania
uzależnione od ww. opuszczeń. W żadnym wypadku IHS Markit nie jest odpowiedzialny za specjalne bądź przypadkowe szkody wynikające z używania danych. Purchasing Managers’ Index® i PMI® są albo zarejestrowanymi
znakami towarowymi Markit Economics Limited lub są licencjonowane przez Markit Economics Limited. IHS Markit jest zarejestrowanym znakiem towarowymi IHS Markit Ltd. i/lub jej filii.
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