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Siódmy miesiąc z rzędu trwa spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym
Podsumowanie

Komentarz

Październikowe dane HSBC, opracowane przez Markit, wskazały
na dalsze pogorszenie warunków w polskim sektorze
przemysłowym na początku IV kwartału. W październiku wielkość
produkcji, liczba nowych zamówień oraz aktywność zakupowa
ponownie odnotowały spadki, jednak w tempie nieco słabszym niż
we wrześniu. Producenci ponownie zmniejszyli zaległości i obniżyli
poziom zatrudnienia i to w najszybszym tempie od trzech lat.
Ponadto presja inflacyjna w sektorze pozostała słaba ze względu
na spadek zarówno cen wyrobów gotowych, jak i kosztów produkcji
w październiku.

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego,
Agata Urbańska, ekonomista HSBC ds. Europy ŚrodkowoWschodniej powiedziała:

HSBC PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony
wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego
sektora przemysłowego. W październiku wskaźnik PMI pozostał
poniżej neutralnego poziomu siódmy miesiąc z rzędu. Wskaźnik
nieznacznie wzrósł z wrześniowej wartości 47.0, która była
najniższa od 38 miesięcy, odnotowując poziom 47.3 w
październiku. Najnowszy odczyt nadal jest drugim najsłabszym w
trwającym okresie odczytów poniżej progu 50.0.
Spadek liczby nowych zamówień dziewiąty miesiąc z rzędu miał
zdecydowanie największy wpływ na pogorszenie warunków w
sektorze. Tempo tego spadku było wolniejsze w porównaniu do
wrześniowego rekordu, kiedy to poziom zamówień był najniższy od
39 miesięcy, jednak nadal było wyraźne. Najnowsze dane
wskazały również, że rynki eksportowe pozostały jednym ze źródeł
osłabienia. Liczba nowych zamówień eksportowych spadła w
najszybszym tempie od maja oraz w zdecydowanie większym
stopniu niż całkowita liczba nowych zamówień.
W październiku wielkość produkcji w polskim sektorze
przemysłowym spadła szósty miesiąc z rzędu, jednak w nieco
słabszym tempie niż miesiąc wcześniej. Najnowszy spadek liczby
nowych zamówień oraz dalsze wyraźne zmniejszenie zaległości
wskazują na nieprzerwany spadek wielkości produkcji do końca
roku.
W odpowiedzi na mniejsze obciążenia produkcyjne firmy
zredukowały w październiku moce przerobowe. Zatrudnienie w
sektorze przemysłowym spadło drugi miesiąc z rzędu i to w
najszybszym tempie od października 2009 roku. Z kolei aktywność
zakupowa zmniejszyła się dziewiąty miesiąc z rzędu, a zapasy
środków przedprodukcyjnych spadły w najszybszym tempie od
stycznia 2010 roku. Firmy ograniczyły również zapasy wyrobów
gotowych, które zmalały w najszybszym tempie od maja.
Październikowe dane wskazały na brak presji inflacyjnej w polskim
sektorze przemysłowym. Średnie koszty produkcji spadły po raz
trzeci w ciągu ostatnich czterech miesięcy, co uzasadniano słabym
popytem na surowce oraz umocnieniem złotego. Z kolei ceny
pobierane za wyroby gotowe spadły czwarty miesiąc z rzędu i to w
najszybszym tempie od lutego 2010 roku. Firmy uzasadniały
spadające ceny dużą konkurencją, niższymi cenami surowców
oraz utrzymaniem cen eksportowych.

„Dane o indeksie PMI w październiku pokazują stabilizacje
indeksu na niskim poziomie, po tym jak miesiąc wcześniej
indeks ten spadł mocniej niż oczekiwano. W październiku
spowolnił nieco spadek produkcji i nowych zamówień, ale za to
wyraźnie pogłębił się spadek zatrudnienia i zapasów
półproduktów. Spadek portfela zamówień eksportowych był w
październiku najgłębszy od 40 miesięcy. Badanie PMI sugeruje
słabe dane o produkcji i zatrudnieniu w ostatnich miesiącach
tego roku. W obu przypadkach stopa wzrostu będzie się
kształtować najprawdopodobniej poniżej zera. Spodziewamy
się, że to przybierające na sile spowolnienie aktywności
ekonomicznej spotka się z dopowiedzią ze strony polityki
pieniężnej. Spodziewamy się, że bank centralny rozpocznie
cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie. Skala obniżek
stop w nadchodzącym cyklu pozostaje natomiast otwartym
pytaniem, jako że wskaźniki wyprzedzające w kraju i za
granica, w tym PMI, wciąż nie pokazują czy obecnie trwające
spowolnienie osiągnęło już dno.”

Główne wyniki badań


Pomimo większego spadku popytu eksportowego, liczba
całkowitych nowych zamówień zmalała w słabszym tempie



Koszty produkcji spadły po raz trzeci w ciągu ostatnich
czterech miesięcy



Producenci obniżyli poziom zatrudnienia w najszybszym
tempie od 3 lat
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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 jest jedną z największych na świecie organizacji świadczących usługi bankowe i finansowe. Dysponując ponad
6 900 oddziałami w krajach rozwiniętych i rozwijających się, chcemy być tam, gdzie ma miejsce wzrost, by wspierać
dostęp klientów do możliwości wynikających z tego wzrostu oraz rozwój firm i gospodarek, a w ostatecznym
rozrachunku - pomagać ludziom w urzeczywistnieniu ich nadziei i ambicji.
Obsługujemy ponad 60 milionów klientów za pośrednictwem czterech globalnych pionów biznesowych: bankowości
detalicznej i zarządzania majątkiem, bankowości komercyjnej, bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej oraz
bankowości prywatnej. Nasza sieć obejmuje 84 krajów i terytoriów w sześciu regionach geograficznych: Europa,
Hongkong, pozostałe kraje Azji i Pacyfiku, Bliski Wschód i Afryka Północna, Ameryka Północna i Ameryka Łacińska.
Dążymy do tego, by nasza firma została uznana za światowego lidera wśród banków międzynarodowych.
Spółka HSBC Holdings plc notowana jest na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu i na Bermudach,
ma ponad 221 000 akcjonariuszy ze 134 krajów i terytoriów.

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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