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IHS Markit PMI® Polski Sektor Przemysłowy
W sierpniu polski sektor przemysłowy wciąż silnie się rozwija
Główne wyniki badań

PMI Sektor Przemysłowy
wskaźnik sezonowo modyfikowany, > 50 = poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca
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Sierpniowe dane zebrano w dniach 12-24 sierpnia 2021.
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Według najnowszych danych PMI® w sierpniu polski sektor
wytwórczy wciąż szybko się rozwijał. Tempa wzrostu produkcji,
nowych zamówień oraz aktywności zakupowej, mimo że zwolniły
w porównaniu do poprzedniego miesiąca, były wciąż szybkie,
a producenci wciąż zatrudniali nowych pracowników. Opóźnienia
w łańcuchach dostaw nadal hamowały produkcję, powodując
niemal rekordowy wzrost zaległości produkcyjnych. Słaba
wydajność dostawców oraz niedobory surowców na rynkach
przyczyniły się do nasilenia presji kosztowej, aczkolwiek tempo
inflacji było najwolniejsze od lutego.
Indeks IHS Markit PMI® Polski Sektor Przemysłowy to złożony
wskaźnik obrazujący kondycję przemysłu. Jest on kalkulowany
na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji,
zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.
W sierpniu odczyt Wskaźnika PMI spadł drugi raz z rzędu. Choć
odnotował niższą wartość niż miesiąc wcześniej – 56,0 w stosunku
do 57,6 – wciąż sygnalizował rozwój polskiego przemysłu (warunki
w sektorze uległy poprawie 14 miesiąc z rzędu). Ogólne tempo
ekspansji, mimo że najsłabsze od czterech miesięcy było jednym
z najszybszych w historii badań (od 1998).
Piąty miesiąc z rzędu odczyty wszystkich pięciu subindeksów miały
ogólnie pozytywny wpływ na główny wskaźnik, choć kierunki
trendów dla każdego z nich z wyjątkiem Wskaźnika Zapasów
Pozycji Zakupionych były negatywne. W porównaniu do lipca na
PMI najbardziej wpłynął Wskaźnik Zatrudnienia (pomimo spadku
subindeks utrzymał się powyżej neutralnego progu 50,0).
W sierpniu popyt na polskie wyroby przemysłowe był wciąż silny.
Tempo wzrostu nowych zamówień, choć najwolniejsze od czterech
miesięcy, było szybsze niż tempa rejestrowane w ciągu ostatnich
cdn.
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Komentarz
Komentując najnowsze wyniki badań ekonomista IHS
Markit Trevor Balchin, powiedział:
„W sierpniu tempo ekspansji polskiego przemysłu znów
zwolniło, mimo to ogólne warunki gospodarcze w sektorze
ponownie uległy znaczącej poprawie, a PMI odnotował
czwarty najwyższy wynik od grudnia 2010.
Produkcja I nowe zamówienia wzrosły najwolniej od czterech
miesięcy, a tempo, w jakim powstawały nowe miejsca pracy
było najsłabsze od września 2020. Prognozy na najbliższe
12 miesięcy, choć wciąż optymistyczne, były najgorsze od
czterech miesięcy.
Opóźnienia w dostawach wciąż hamowały wzrost produkcji,
który nadal nie doścignął tempa napływu nowych zamówień.
W efekcie zaległości produkcyjne skumulowały się w niemal
rekordowym tempie, a zapasy wyrobów gotowych jeszcze
bardziej się uszczupliły.
Podsumowując, wskaźnik PMI pozostaje spójny z silnym
ożywieniem w przemyśle, ale dalszy spadek we wrześniu
spowodowałby, że średnia z trzeciego kwartału byłaby
słabsza niż rekordowa średnia odnotowana w drugim
kwartale (56,8).”

IHS Markit PMI® Polski Sektor Przemysłowy

trzech lat do maja tego roku (napływ nowych kontraktów nasila się
nieustannie od grudnia zeszłego roku). Ponadto tempo napływu
nowych zamówień eksportowych ciągle przyspiesza, a eksport
rośnie nieprzerwanie od lipca 2020 (z wyjątkiem listopadowego
spadku).

Produkcja zwiększyła się siódmy miesiąc z rzędu. Tempo ekspansji
było szybkie, aczkolwiek zwolniło do najniższego poziomu od
czterech miesięcy i wciąż nie nadążało za tempem wzrostu nowych
zamówienia. W rezultacie zaległości produkcyjne ponownie
wzrosły, wydłużając trend zwyżkowy do 11 miesięcy. Ponadto
zaległe zamówienie kumulowały się w sierpniu niemal tak szybko jak
w rekordowym czerwcu. Aby sprostać nasilającemu się popytowi,
producenci po raz kolejny zredukowali stany magazynowe
w swoich fabrykach.
Według sierpniowych danych wzrost produkcji wciąż hamowała
słaba wydajność zaopatrzeniowców. Czas dostaw znacznie się
wydłużył pomimo widocznego osłabienia presji na łańcuchy
dostaw w porównaniu do czterech ostatnich miesięcy.
W sierpniu presje cenowe były wciąż silne, odzwierciedlając
powszechne niedobory materiałów oraz rosnące koszty transportu.
Inflacja kosztowa, mimo że najniższa od sześciu miesięcy, była
wciąż wyższa niż w każdym poprzednim miesiącu do marca
tego roku. Podobnie inflacja cen wyrobów gotowych, pomimo
osłabienia po czerwcowym rekordzie historycznym, odnotowała
czwarty najwyższy wynik w historii badań.

Wskaźnik produkcji

Produkcja przemysłowa
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Prognozy dotyczące nadchodzących 12 miesięcy były wciąż
pozytywne. Wielu respondentów badania przewiduje w tym czasie
dwucyfrowy wzrost produkcji wraz ze spodziewanym ożywieniem
gospodarczym po pandemii. Mimo to optymizm biznesowy był
w sierpniu najsłabszy od czterech miesięcy.

Raport IHS Markit PMI® Polski Sektor 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.
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.
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.
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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.
IHS Markit jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IHS Markit Ltd.i/lub jej filii. Wszystkie
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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

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

Sierpniowe dane zebrano w dniach 12-24 sierpnia 2021.
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