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Spowolnienie w sektorze przemysłowym pogłębia się, liczba nowych zamówień ponownie
odnotowuje spadek
Podsumowanie

Komentarz
®

Grudniowe dane HSBC PMI opracowane przez Markit
zasygnalizowały dalsze pogorszenie warunków w
polskim sektorze przemysłowym. Główny wskaźnik
HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, który jest
kalkulowany na podstawie pięciu wskaźników: nowych
zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i
zapasów pozycji zakupionych pozostał drugi miesiąc z
rzędu pozostał poniżej neutralnego poziomu 50.0.
Najnowszy odczyt wskaźnika, który wyniósł 48.8 był
najniższym od października 2009 roku, a średnia za
ostatni kwartał (50.0) jest najniższa od III kwartału 2009
roku (47.6).
W grudniu liczba nowych zamówień spadła drugi miesiąc
z rzędu. Był to pierwszy spadek miesiąc do miesiąca w
sektorze od 2009 roku. Ponadto tempo tego spadku było
najszybsze od czerwca 2009 roku. Liczba nowych
zamówień z rynków eksportowych spadła siódmy miesiąc
z rzędu, jednak w nieco słabszym tempie niż w
listopadzie.
Mimo spadku liczby nowych zamówień wzrost wielkości
produkcji został utrzymany, a nawet był nieznacznie
wyższy w stosunku do listopada. Tempo tego wzrostu
pozostało jednak słabe, zarówno biorąc pod uwagę cały
rok 2011, jak i dane historyczne. Wielkość zaległości
produkcyjnych spadła siódmy miesiąc z rzędu,
aczkolwiek tempo tego spadku było niewielkie.
Kolejnym kluczowym wynikiem najnowszych badań jest
odnotowany w grudniu spadek poziomu zatrudnienia.
Liczba miejsc pracy w sektorze zmalała po raz pierwszy
od lipca 2010 roku. Ponadto tempo tego spadku było
najszybsze od października 2009 roku. Firmy
uzasadniały
spadek
poziomu
zatrudnienia
niewystarczającą liczbą nowych zamówień oraz presją na
cięcia kosztów.
W grudniu inflacja kosztowa pozostała wyraźna i
znacznie przyspieszyła w porównaniu do listopada.
Najnowsze dane zasygnalizowały najszybszy wzrost
średnich kosztów produkcji od kwietnia bieżącego roku, a
inflacja pozostała wyższa niż historyczny trend z badań.
Firmy uzasadniały presję kosztową wyższymi cenami
energii, paliwa i metali oraz wpływem osłabienia złotego
na ceny importu.
W grudniu wzrosły średnie ceny pobierane przez
producentów za ich wyroby, co wydłużyło obecny okres
wzrostów do dwudziestu jeden miesięcy. Tempo inflacji
cen wyrobów gotowych pozostało jednak niewielkie, co
odzwierciedla presję konkurencyjną.

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora
Przemysłowego, Agata Urbańska, ekonomista HSBC
ds. Europy Środkowo-Wschodniej powiedziała:
“W grudniu główny wskaźnik PMI ponownie odnotował
spadek. Wskaźnik Produkcji wzrósł, jednak wzrost ten był
zdecydowanie osłabiony przez spadek Wskaźnika Nowych
Zamówień oraz Wskaźnika Zatrudnienia. Co istotne,
miesięczny spadek Wskaźnika Zatrudnienia był największym
w historii. Znajduje to potwierdzenie w oficjalnych danych,
które również wskazują na niewielkie spowolnienie wzrostu
zatrudnienia. W listopadzie zatrudnienie w firmach wzrosło
2,5% rok do roku, było to takie samo tempo wzrostu jak w
październiku, jednak niższe niż 3,1% odnotowane w III
kwartale i 4% w I kwartale. Dane PMI wskazały na
przyspieszenie
tego
spadkowego
trendu.
Pomimo
spowolnienia tempa spadku liczby nowych zamówień
eksportowych w stosunku do listopada, Wskaźnik Nowych
Zamówień spadł drugi miesiąc z rzędu i to w szybszym
tempie. Wskaźnik Kosztów Produkcji odnotował wyraźny
wzrost, w przeciwieństwie do Wskaźnika Cen Wyrobów
Gotowych. Wyniki te w połączeniu z malejącym Wskaźnikiem
Zatrudnienia wskazują na złagodnienie średnioterminowego
trendu inflacyjnego i pomimo wysokiego odczytu inflacji CPI
stanowią argument przeciwko podwyżce stóp procentowych.
Podsumowując, dane wskazują na spowolnienie aktywności
gospodarczej zarówno krajowej jak i zagranicznej.”

Główne wyniki badań

•

Najszybszy spadek liczby nowych zamówień od
czerwca 2009 roku

•

Zatrudnienie spada po raz pierwszy od lipca 2010
roku

•

Inflacja kosztowa przyspiesza do najwyższej od ośmiu
miesięcy
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Uwagi na temat danych:
Raport HSBC Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze
przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest według położenia geograficznego i
według międzynarodowej standardowej klasyfikacji branżowej – w oparciu o udział branży w PKB. 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’.
Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI) jest wskaźnikiem złożonym opierającym się na pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadających
następujące wagi: nowe zamówienia – 0.3, produkcja – 0.25, zatrudnienie – 0.2, prędkość dostaw – 0.15, zapasy pozycji zakupionych – 0.1.
Wskaźnik prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, iż porusza się w porównywalnym kierunku.
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.
Markit nie zmienia 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 historyczne odnoszące się do niemodyfikowanych wskaźników,
opublikowane sezonowo modyfikowane serie danych oraz zweryfikowane dane są dostępne w prenumeracie od firmy Markit. Po więcej
informacji prosimy o kontakt: economics@markit.com
HSBC:
HSBC z siedzibą w Londynie jest jedną z największych na świecie instytucji oferujących usługi bankowe i finansowe oraz jedną z najbardziej
cenionych marek w branży. Świadczymy kompleksowe usługi finansowe ok. 89 milionom klientów w ramach dwóch grup klientów: Retail
Banking and Wealth Management (dawniej Personal Financial Services) oraz Commercial Banking, a także za pośrednictwem dwóch
globalnych linii biznesowych: Global Banking and Markets oraz Global Private Banking.
Nasza międzynarodowa sieć obejmuje 87 krajów i terytoriów w sześciu regionach geograficznych: w Europie, Hongkongu, pozostałych
regionach Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, w Ameryce Północnej oraz Ameryce Łacińskiej. Akcje HSBC Holdings
plc są notowane na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu i na Bermudach i należą do ponad 220.000 akcjonariuszy w
129 krajach i terytoriach.
Markit:
Markit jest wiodącym dostawcą globalnych usług finansowych, zatrudniającym ponad 2300 pracowników. Firma dostarcza niezależnych
danych, wyceny i narzędzi do obsługi transakcji w szerokim spektrum klas aktywów w celu zwiększenia przejrzystości, redukcji ryzyka i
poprawy wydajności. Baza klientów obejmuje największe instytucje operujące na rynkach finansowych. Więcej informacji na stronie
internetowej: www.markit.com
PMI:
Wskaźniki Menagerów Logistyki (PMI®) są obecnie dostępne dla 32 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: www.markit.com/economics
Prawa autorskie do niniejszego raportu HSBC PMI Polski Sektor Przemysłowy posiada firma Markit Economics Limited.
Kopiowanie, rozprowadzanie i przetwarzanie jest zabronione bez pozwolenia Markit. 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
Markit nie jest odpowiedzialny za specjalne bądź przypadkowe szkody wynikające z używania danych. Purchasing Managers’
Index® i PMI® i są zarejestrowanymi znakami towarowymi Markit Economics Limited, HSBC wykorzystuje powyższe znaki
towarowe posiadając licencję. Markit i logo firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi Markit Group Limited.

