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IHS MARKIT PMI® POLSKI
SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Przyspieszenie tempa spadku nowych zamówień wpływa negatywnie
na produkcję przemysłową i nastroje producentów w czerwcu
GŁÓWNE WYNIKI BADAŃ
Najszybsze w tym roku tempo spadku nowych zamówień

PMI Sektor Przemysłowy
wskaźnik sezonowo modyfikowany, > 50 = poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca

60
55

Najszybsza od ponad 20 lat akumulacja niesprzedanych
zapasów
Najmniej optymistyczne od końca 2012 oczekiwania względem
wzrostu produkcji
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Najnowsze wyniki badań PMI przeprowadzonych przez IHS Markit
wykazały, że w połowie 2019 warunki gospodarcze w polskim
sektorze przemysłowym wciąż się pogarszały. Produkcja i nowe
zamówienia ponownie spadły, w dodatku szybciej niż w maju.
Eksport oraz aktywność zakupowa również osłabły, aczkolwiek
w wolniejszym tempie. Bardziej pozytywne wieści napłynęły
z rynku pracy, gdzie poziom zatrudnienia wzrósł po raz pierwszy
od pięciu miesięcy. Koszty produkcji natomiast zwiększyły się
w najwolniejszym tempie od ponad dwóch i pół roku.
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 czerwcu Indeks PMI zarejestrował wartość poniżej neutralnego
progu 50,0 ósmy miesiąc z rzędu, sygnalizując najdłuższy od sześciu
lat okres nieustannego pogarszania się koniunktury w polskim
sektorze wytwórczym. Ponadto główny wskaźnik spadł z majowego
poziomu 48,8 do najniższej wartości od czterech miesięcy (48,4).
Najnowszy odczyt wskaźnika odzwierciedlał przyspieszenie tempa
spadku produkcji i nowych zamówień, częściowo równoważone
przez poprawę sytuacji na rynku pracy, wydłużenie czasu dostaw
oraz szybszy wzrost zapasów pozycji zakupionych.
Liczba nowych zamówień spadła w czerwcu ósmy miesiąc z rzędu.
Ponadto tempo spadku było najsilniejsze od początku tego roku.
Osłabienie napływu nowych zleceń wynikało przede wszystkim
z sytuacji na rynku krajowym (zamówienia eksportowe spadły
w najwolniejszym tempie od siedmiu miesięcy). Tym samym
czerwcowe wyniki badań kontrastowały z danymi zebranymi
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w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2019, kiedy kiedy całkowita
liczba nowych zamówień spadała wolniej niż eksport.
Przyspieszone osłabienie napływu nowych zamówień w czerwcu
widoczne było w gwałtowniejszym spadku produkcji. Firmy
ograniczyły ilość wytwarzanych produktów także z powodu
rosnącego poziomu zapasów – zapasy wyrobów gotowych
zwiększyły się piąty raz w ciągu sześciu miesięcy, w dodatku
w najszybszym tempie od ponad 20 lat. Prognozy producentów
odnośnie wielkości produkcji w przyszłym roku były natomiast
najmniej optymistyczne od grudnia 2012.
Zaległości produkcyjne spadły w najszybszym tempie od stycznia
(było to jedno z najszybszych temp odnotowanych na przestrzeni
ostatnich sześciu lat). Realizacja zaległych zamówień była
częściowo możliwa dzięki niewielkiemu wzrostowi zatrudnienia
w polskich firmach z sektora przemysłowego. Wzrost ten nastąpił
po siedmiu miesiącach spadku odnotowanych w ciągu ostatnich
ośmiu cyklów badań.
Słaby popyt wpłynął na aktywność zakupową polskich
producentów, która obniżyła się siódmy miesiąc z rzędu, aczkolwiek
w najwolniejszym tempie w obecnym okresie spadku. Tymczasem
poziom zapasów pozycji zakupionych wzrósł dziewiąty raz
z rzędu.
Czerwcowe dane wykazały kolejne osłabienie presji inflacyjnych
w polskim sektorze przemysłowym. Koszty produkcji wzrosły
najwolniej od października 2016, co niektóre firmy wiązały ze
wzmocnieniem złotego w stosunku do euro. Wzrost cen wyrobów
gotowych natomiast był najwolniejszy w obecnym okresie inflacji
trwającym nieprzerwanie 32 miesiące.
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Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit – firmy opracowującej
badanie PMI polskiego sektora produkcyjnego – skomentował:
„W czerwcu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym
pogorszyły się ósmy miesiąc z rzędu. Niepokojące jest to, że tempo
spadku produkcji oraz nowych zamówień przyspieszyło, choć
negatywny wpływ tych wyników na główny wskaźnik PMI złagodził
nieco pierwszy od pięciu miesięcy wzrost zatrudnienia w przemyśle.
Mimo że Indeks PMI w ostatnim okresie badań odnotował najniższą
wartość od czterech miesięcy, średnia z II kwartału tego roku (48,8)
lekko wzrosła w porównaniu do średniej z poprzedniego kwartału (48,2).
To jednak niewielkie pocieszenie dla producentów, których oczekiwania
względem przyszłej 12-miesięcznej produkcji były w czerwcu najsłabsze
od sześciu i pół roku.”
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Źrósło: IHS Markit. *Eurozone flash - czerwiec'19 opublikowany 21 czerwca 2019.
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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 © 2019 IHS Markit
Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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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.
Dane za czerwiec 2019 rok zostały zebrane w dniach 12-24 czerwca 2019 roku.

IHS Markit (Nasdaq: 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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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
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