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IHS MARKIT PMI® POLSKI
SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Pod koniec 2019 produkcja przemysłowa wciąż spada,
ale prognozy są nieco lepsze
GŁÓWNE WYNIKI BADAŃ
PMI poniżej neutralnego progu 50,0 czternasty miesiąc z rzędu

PMI Sektor Przemysłowy
wskaźnik sezonowo modyfikowany, > 50 = poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca
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Wolniejszy spadek produkcji i nowych zamówień
Wskaźnik Przyszłej Produkcji odbija się po rekordowym spadku
w listopadzie
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Żródło: IHS Markit.

Rok 2019 zakończył się dla polskiego przemysłu tak samo źle
jak się rozpoczął. Warunki gospodarcze w sektorze wytwórczym
znów się pogorszyły, choć grudniowe wyniki badań PMI®
przeprowadzonych przez IHS Markit przyniosły pewną dozę
optymizmu na rok 2020. Tempo spadku nowych zamówień oraz
produkcji zwolniło, a prognozy odnośnie przyszłej aktywności
poprawiły się po rekordowo słabych wynikach zarejestrowanych
w listopadzie. Koszty operacyjne wzrosły rekordowy czterdziesty
czwarty miesiąc z rzędu, aczkolwiek w słabym tempie, a ceny
wyrobów gotowych poszły w dół drugi raz w ciągu ostatnich
trzech miesięcy.
IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego
to
złożony,
zbiorczy
wskaźnik
opracowany
w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego.
Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów – nowych
zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów
pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika
powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.
W grudniu PMI wzrósł z listopadowego poziomu 46,7 do 48,0,
rejestrując ujemną wartość czternasty miesięcy z rzędu (tempo
spadku było jednak najwolniejsze od sierpnia). Najnowszy
odczyt wpisuje się w trend obserwowany od listopada zeszłego
roku, kiedy wskaźnik po raz pierwszy spadł poniżej neutralnego
progu 50,0.
Grudniowy wzrost PMI odzwierciedlał wyniki zarejestrowane
przez dwa najważniejsze subindeksy składające się na główny
indeks (55% wagi) – Wskaźnik Nowych Zamówień oraz
Wskaźnik Produkcji. W grudniu obie zmienne zasygnalizowały
spowolnienie tempa spadku. Wyniki odnotowane przez
pozostałe subindeksy wpłynęły w mniejszym stopniu na nieco
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wyższy odczyt głównego Wskaźnika – odczyt Wskaźników
Zatrudnienia oraz Zapasów Pozycji Zakupionych równoważył
odczyt Wskaźnika Czasu Dostaw.
Nowe zamówienia i produkcja spadły czternasty miesiąc
z rzędu, co przedsiębiorcy z sektora wytwórczego uzasadniali
osłabieniem popytu związanym ze spowolnieniem
gospodarczym. Tempo spadku jednak ponownie zwolniło i było
najsłabsze od sierpnia.
Eksport wciąż stanowił główne źródło spadku całkowitych
nowych zamówień. Poziom zleceń od klientów zagranicznych
obniżył się siedemnasty miesiąc z rzędu, sygnalizując najdłuższy
trend zniżkowy od dekady. Tempo spadku zwolniło od listopada,
lecz było wciąż szybkie.
Osłabienie napływu nowych zamówień zmusiło firmy do cięć
w zatrudnieniu, a także do zmniejszenia aktywności zakupowej.
Liczba nowych miejsc pracy spadła szósty miesiąc z rzędu,
aczkolwiek w niewielkim stopniu, a poziom zakupów obniżył się
po raz trzynasty. Producenci wciąż redukowali zaległości, choć
w najwolniejszym tempie od ponad roku.
W grudniu presje cenowe były wciąż słabe. Inflacja kosztów, choć
osiągnęła najwyższy poziom od trzech miesięcy, była znacznie
słabsza niż średnia z badań długoterminowych. Przedsiębiorcy
obniżyli również swoje stawki drugi raz w ciągu ostatnich trzech
miesięcy.
W ostatnim miesiącu 2019 Wskaźnik Przyszłej Produkcji odbił się
z rekordowo niskiego poziomu zrejestrowanego w listopadzie.
Mimo to grudniowy odczyt był czwartym najsłabszym w historii
badań. Słabe prognozy wiązano głównie z obawami odnośnie
spowolnienia gospodarczego oraz brexitu.
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wskaźnik sezonowo modyfikowany, > 50 = poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca

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

„2019 nie był dobrym rokiem dla polskiego sektora wytwórczego
i zakończył się słabym odczytem Wskaźnika PMI (48,0).
Grudniowy wynik był zbliżony do styczniowego (48,2) i wpisał się
w ogólny trend obserwowany na przestrzeni całego roku (47,9) najsłabszy od 2009 (45,6).
Polski przemysł przechodzi najdłuższy okres spowolnienia
gospodarczego w 21-letniej historii badań. W grudniu produkcja,
nowe zamówienia, eksport i aktywność zakupowa ponownie
spadły. Tempo spadku każdego z subindeków zwolniło jednak
w porównaniu do listopada. Innymi oznakami tego, że najgorsze
może już być za nami jest najwolniejszy od ponad roku spadek
zaległości produkcyjnych oraz odbicie Wskaźnika Przyszłej
Produkcji z rekordowo niskiego poziomu odnotowanego
w listopadzie.
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Źrósło: IHS Markit, *Eurozone flash - grudzień'19 opublikowany 16 grudnia 2019.

W grudniu producenci wciąż redukowali nowe miejsca pracy,
lecz tempo w jakim obniżał się poziom zatrudnienia było
bardzo słabe. Być może przedsiębiorcy starają się zatrzymać
pracowników, których trudno byłoby zastąpić, gdyby warunki
w sektorze uległy poprawie w 2020, biorąc pod uwagę ciągłe
braki wykwalifikowanej siły roboczej na polskim rynku pracy.”
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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.

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.

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.
Grudniowe dane zebrano w dniach 5 - 17 grudnia 2019 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.

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

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