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W styczniu w sektorze przemysłowym odnotowano ożywienie wzrostu liczby nowych zamówień
Podsumowanie
Według styczniowych danych PMI opracowanych przez
Markit dla HSBC początek 2012 roku w polskim sektorze
przemysłowym był pozytywny. Po spadkach odnotowanych
pod koniec ubiegłego roku, w styczniu warunki gospodarcze
poprawiały się w najszybszym tempie od sześciu miesięcy.
Było to głównie wynikiem wzrostu liczby nowych zamówień,
co z kolei spowodowało szybszy wzrost produkcji oraz
zahamowało spadek poziomu zatrudnienia zapoczątkowany
w poprzednim miesiącu. Wzrosła presja inflacyjna. Zarówno
koszty produkcji, jak i ceny wyrobów gotowych wzrosły w
najszybszym tempie odpowiednio od dziewięciu i pięciu
miesięcy.
®

Po uwzględnieniu czynników sezonowych HSBC PMI
Polskiego Sektora Przemysłowego – złożony wskaźnik
opracowany w celu zobrazowania sytuacji gospodarczej w
polskim sektorze przemysłowym – w styczniu wyraźnie się
umocnił. Główny wskaźnik wzrósł po raz pierwszy od
października 2011 roku i odnotował trzeci największy wzrost
miesiąc do miesiąca w historii badań. Wzrósł on z
grudniowego poziomu 48.8 do 52.2 i zasygnalizował ogólną
poprawę warunków gospodarczych po raz pierwszy od trzech
miesięcy.
Styczniowy powrót liczby nowych zamówień na ścieżkę
wzrostu był głównym motorem napędzającym ożywienie w
sektorze przemysłowym. Po największym od dwóch i pół roku
spadku zarejestrowanym w grudniu, liczba nowych zamówień
wzrosła w najszybszym tempie od sierpnia ubiegłego roku.
Wzrost ten był także zdecydowanie większy niż średnia z
badań długoterminowych. Dane z badań PMI wskazały także
na wyraźny wzrost liczby nowych zamówień eksportowych,
który odnotowano po raz pierwszy od ośmiu miesięcy. Część
respondentów informowała o lepszym popycie z rynków
europejskich.
Ożywienie wzrostu liczby nowych zamówień w styczniu
wpłynęło na szybszy wzrost wielkości produkcji. Dane z
najnowszych badań zasygnalizowały najszybsze tempo
wzrostu produkcji od lipca ubiegłego roku. Wzrost ten był
także większy niż średnia z badań długoterminowych.
Nieprzerwany wzrost wielkości produkcji trwa obecnie od
dwóch i pół roku.
W styczniu inflacja kosztów produkcji przyspieszyła i
ukształtowała się na najwyższym poziomie od dziewięciu
miesięcy. Firmy zwracały szczególną uwagę na wyższe ceny
produktów ropopochodnych oraz na wpływ słabnącego
złotego na ceny importu. Ceny pobierane za wyroby gotowe
także wzrosły w szybszym tempie, a inflacja cenowa była
najwyższa od pięciu miesięcy.
W
styczniu
ponownie
zmalała
liczba
zaległości
produkcyjnych, częściowo odzwierciedlając spadek liczby
nowych zamówień w listopadzie i grudniu. Ponadto w
styczniu tempo tego spadku przyspieszyło w porównaniu do
grudnia, pomimo wzrostu liczby nowych zamówień.
W styczniu ustabilizował się poziom zatrudnienia. Najnowsze
dane z badań PMI wskazały, że nie uległ on większym
zmianom w stosunku do grudnia, kiedy to nastąpił spadek

liczby zatrudnionych. Kolejną oznaką ożywienia warunków
gospodarczych był wzrost liczby środków produkcji
zakupionych przez producentów, który nastąpił po dwóch
miesiącach spadków. Tempo wzrostu aktywności nabywczej
było najszybsze od siedmiu miesięcy, jednak czas dostaw
wydłużył się tylko nieznacznie. Z kolei zapasy pozycji
zakupionych nie uległy większym zmianom w porównaniu do
grudniowego poziomu.
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Przemysłowego, Agata Urbańska, ekonomista HSBC ds.
Europy Środkowo-Wschodniej powiedziała:
„Najnowszy odczyt wskaźnika jest bardzo dobry i oznacza
trzeci największy miesięczny wzrost w historii badań, co
potwierdza słuszność niedawnej optymistycznej wypowiedzi
prezesa NBP, Marka Belki, na temat prognoz wzrostu PKB w
2012 roku. Pozwala on również wątpić w słuszność obaw
odnośnie negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego
strefy euro na polską gospodarkę w tym roku.
Przyspieszająca inflacja kosztów produkcji oraz cen wyrobów
gotowych także przyczynia się do coraz bardziej asertywnej
postawy NBP.”

Główne wyniki badań


Ożywienie wzrostu liczby nowych zamówień wpłynęło na
najszybszy wzrost wielkości produkcji od lipca 2011 roku



Liczba nowych zamówień eksportowych wzrosła po raz
pierwszy od ośmiu miesięcy



Inflacja kosztów produkcji na najwyższym poziomie od
dziewięciu 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 Holdings plc, firma macierzysta Grupy HSBC ma swoją główną siedzibę w Londynie. Grupa bankowa świadczy
usługi klientom na całym świecie i składa się z około 7 500 oddziałów w ponad 80 krajach i regionach Europy, Azji i
Pacyfiku, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Łączne aktywa banku na dzień 30
września 2011 roku wynosiły 2716 mld USD, co czyni HSBC jedną z największych firm w sektorze usług bankowych i
finansowych.

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
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