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IHS Markit PMI® Polski Sektor Przemysłowy
Ożywienie produkcji przemysłowej na skutek wzrostu
liczby nowych zamówień
Główne wyniki badań

PMI Sektor Przemysłowy
wskaźnik sezonowo modyfikowany, > 50 = poprawa w stosunku do poprzedniego miesiąca
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Lipcowe dane zebrano w dniach 13-27 lipca 2020 roku.
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Według najnowszych wyników badań PMI® w lipcu warunki gospodarcze
w polskim sektorze wytwórczym uległy poprawie. Rozluźnienie
obostrzeń społecznych narzuconych w walce z pandemią koronawirusa
pozwoliło przedsiębiorstwom na wznowienie działalności, dzięki czemu
produkcja, nowe zamówienia, eksport oraz aktywność zakupowa
wzrosły, a zapasy wyrobów gotowych spadły po raz pierwszy od sześciu
miesięcy. Poziom zatrudnienia tymczasem ponownie się obniżył,
a niepewność odnośnie długofalowych skutków gospodarczych
pandemii sprawiła, że optymizm biznesowy wzrósł tylko nieznacznie
od zeszłego miesiąca. Główny Indeks PMI dla polskiego sektora
wytwórczego to złożony wskaźnik obrazujący kondycję przemysłu. Jest
on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień,
produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.
Każdy odczyt powyżej neutralnego progu 50,0 wskazuje na ogólną
poprawę warunków w sektorze.
W lipcu Wskaźnik PMI poszybował w górę trzeci miesiąc z rzędu,
wzrastając z czerwcowego poziomu 47,2 pkt do 52,8 pkt. Warunki
w sektorze nie uległy tak znaczącej poprawie w ciągu jednego miesiąca
ani razu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ponadto najnowszy wynik
znacznie przewyższał średnią z badań długoterminowych (od 1998),
która wynosi 50,3 pkt. 5,6-punktowy wzrost głównego wskaźnika był
trzecim najsilniejszym miesięcznym wzrostem w historii badań, zaraz
po wynikach zarejestrowanych w maju i czerwcu tego roku. Trend
spadkowy trwający nieprzerwanie od listopada 2018 do czerwca 2020,
był najdłuższą taką tendencją od niemal 18 lat. W lipcu wszystkie
subindeksy pozytywnie wpłynęły na odczyt głównego wskaźnika,
w tym największe wzrosty odnotowały kolejno produkcja (+2,6 pkt.),
nowe zamówienia (+2,1) i czas dostaw (+0,6).
W lipcu zwiększyła się liczba nowych zamówień otrzymanych przez
polskich producentów. Popyt wzrósł wraz z dalszym złagodzeniem
obostrzeń społecznych. Tempo wzrostu nowych kontraktów było
najszybsze od lipca 2018 (do czerwca liczba nowych zamówień spadała
nieustannie przez 20 miesięcy – był to najdłuższy trend zniżkowy
w 22-letniej historii badań). Wzmożony napływ nowych zleceń
odnotowano zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach
cdn.
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Komentarz
Komentując najnowsze wyniki badań ekonomista IHS Markit
Trevor Balchin, powiedział:
„Trzeci z rzędu ostry wzrost głównego Wskaźnika PMI
w końcu wywindował indeks powyżej neutralnego progu 50,0.
Wskaźnik rejestrował negatywne wartości nieprzerwanie od
października 2018, a lipcowy odczyt zakończył 20-miesięczny
i zarazem najdłuższy od niemal 18 lat okres spadku.
Najnowszy odczyt opierał się przede wszystkim na wynikach
odnotowanych przez dwa subindeksy – produkcji i nowych
zamówień, które wzrosły dzięki rozluźnieniu obostrzeń
nałożonych na gospodarkę w czasie pandemii. Wskaźnik
Produkcji trafnie zasygnalizował ostre spadki produkcji
przemysłowej w marcu, kwietniu i maju, a także czerwcowy
wzrost wykazane później w oficjalnych danych. Najnowszy
odczyt Wskaźnika Produkcji sugeruje, że tempo wzrostu r/r
w oficjalnych danych osiągnie wysoki jednocyfrowy wynik
w lipcu.
W lipcu zatrudnienie znów spadło, choć warto wspomnieć,
że trend zniżkowy rozpoczął się długo przed wybuchem
pandemii koronawirusa. Poziom zatrudnienia obniża się
niemal nieustannie od października 2018 (z wyjątkiem dwóch
miesięcy). Tempo spadku powróciło do średniego poziomu
sprzed kryzysu (trend obserwowany od ponad dwóch lat).”
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zagranicznych. Eksport wzrósł po raz pierwszy od dwóch lat, tempo
wzrostu było jednak słabe w związku z ograniczającymi popyt
obostrzeniami społecznymi wciąż obowiązującymi w wielu krajach.
Nasilenie napływu nowych kontraktów na początku trzeciego kwartału
przyczyniło się do pierwszego od października 2018 roku wzrostu
produkcji przemysłowej. W dodatku tempo ekspansji było najszybsze
od grudnia 2017. Wzrost produkcji odzwierciedlał zarówno wzmożony
napływ nowych zamówień, jak i pracę nad realizacją zaległych
kontraktów (poziom zaległości obniżył się dwudziesty czwarty
miesiąc z rzędu). Tempo spadku zaległości produkcyjnych było jednak
najwolniejsze od stycznia. W lipcu polscy przedsiębiorcy byli wciąż
optymistyczni odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji.
Mimo wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu, poziom zatrudnienia
w sektorze ponownie się obniżył. Tempo spadku było jednak
najwolniejsze od pięciu miesięcy i równocześnie zbliżone do trendu
z ostatnich dwóch lat. W lipcu po raz pierwszy od 20 miesięcy
zwiększyła się aktywność zakupowa polskich producentów. Poziom
zapasów pozycji zakupionych tymczasem ponownie się obniżył, lecz
w najwolniejszym tempie od stycznia.
Inflacja kosztów, choć przyspieszyła, była jedną z najsłabszych od
początku tego roku. Ceny wyrobów gotowych spadły zaś czwarty
miesiąc z rzędu.

Metodologia

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

Wskaźnik produkcji

Produkcja przemysłowa
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Kontakt
Trevor Balchin
Economics Director
IHS Markit
T: +44-1491-461-065
trevor.balchin@ihsmarkit.com

Katherine Smith
Public Relations
IHS Markit
T: +1 781 301 9311
katherine.smith@ihsmarkit.com

IHS Markit

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
inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli © 2020
IHS Markit Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jeśli wolisz nie otrzymywać raportów prasowych IHS Markit, napisz
katherine.smith@ihsmarkit.com. Nasza polityka prywatności dostępna jest tutaj.

na

adres

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 naszej stronie internetowej:
ihsmarkit.com/products/pmi.html.

Daty i historia badań

Lipcowe dane zebrano w dniach 13 - 27 lipca 2020 roku.
Badania istnieją od czerwca 1998.

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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