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W grudniu warunki w polskim sektorze przemysłowym pogorszyły się, jednak w znacznie
wolniejszym tempie
Podsumowanie

Komentarz

Według najnowszych danych HSBC opracowanych przez
Markit w grudniu warunki w polskim sektorze przemysłowym
ponownie uległy pogorszeniu. Tym samym trwający obecnie
okres spadków został wydłużony do dziewięciu miesięcy,
jednak grudniowe tempo spadku uległo spowolnieniu i było
najsłabsze od lipca. Było to głównie wynikiem mniejszego
osłabienia w obszarze wielkości produkcji i liczby nowych
zamówień.

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

®

HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony
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 grudniu wskaźnik PMI pozostał poniżej poziomu 50.0
dziewiąty miesiąc z rzędu, jednak wzrósł po raz trzeci w
ciągu ostatnich trzech miesięcy i osiągnął wartość 48.5,
wskazując na najsłabszy spadek w sektorze od lipca tego
roku.
W grudniu liczba nowych zamówień ponownie spadła. Tempo
tego spadku było jednak bardzo niewielkie, najsłabsze od
lipca bieżącego roku. Tempo spadku liczby nowych
zamówień eksportowych pozostało natomiast nieznacznie
szybsze niż tempo spadku całkowitej liczby zamówień, było
jednak najsłabsze w obecnym dziewięciomiesięcznym
okresie spadków.
W grudniu wielkość produkcji spadła ósmy miesiąc z rzędu,
jednak w tempie najsłabszym od pięciu miesięcy. Wielkość
produkcji była ponownie wspierana poprzez realizację
zaległości produkcyjnych, które wyraźnie zmalały.
Spadek zapotrzebowań produkcyjnych doprowadził do
dalszej redukcji poziomu zatrudnienia w polskim sektorze
przemysłowym. Obecny okres spadku liczby miejsc pracy
został wydłużony do czterech miesięcy, jednak tempo tego
spadku w grudniu było dość niewielkie.
Kontynuując trend rozpoczęty w lutym, zmalała aktywność
zakupowa w polskim sektorze przemysłowym. Doprowadziło
to do spadku ilości środków produkcji magazynowanych
przez polskich producentów.
W grudniu średnie koszty produkcji wzrosły dopiero po raz
drugi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Zwyżkowa presja
na koszty stałe była uzasadniana rosnącymi cenami zbóż i
chemikaliów. Ogólne tempo inflacji było jednak niewielkie, a
pozostałe środki produkcji (w szczególności stal) odnotowały
spadek cen. Ogólnie producenci obniżyli ceny wyrobów
gotowych piąty miesiąc z rzędu, jednak w niewielkim stopniu.

„Grudniowy indeks PMI wskazuje na słabnące tempo
pogarszania się sytuacji w sektorze przetwórstwa
przemysłowego. Ale jest jeszcze zbyt wcześnie by oceniać
czy mamy do czynienia z odwróceniem się trendu osłabienia,
czy tylko stabilizacją tego tempa. W krótkim okresie ryzyko
jest raczej takie, że ciągle będziemy obserwować powolne
osłabianie się aktywności gospodarczej. W czwartym
kwartale indeks PMI spadł do najniższego poziomu od
trzeciego kwartału 2009. W porównaniu do trzeciego kwartału
tego roku indeksy produkcji i nowych zamówień pozostały
stabilne. Za pogorszeniem się głównego wskaźnika PMI stało
natomiast spadające zatrudnienie. Indeks zatrudnienia spadł
z poziomu 50.5 w 3kw do 47.6 w 4kw. Podobnie wyglądała
sytuacja w grudniu - produkcja i nowe zamówienia spadały w
tym samym tempie co w listopadzie natomiast spadek
zatrudniania pogłębił się. Dane z rynku pracy będą
najprawdopodobniej
ważnym
barometrem
sytuacji
gospodarczej w najbliższych miesiącach. Jeśli pokażą
wyraźne osłabienie w pierwszym kwartale 2013 mogą
przynieść bardziej zdecydowane poluzowanie polityki
pieniężnej ponad 50pb obniżek stopy procentowej banku
centralnego w ostatnich dwóch miesiącach 2012 i
zapowiedzianej przez RPP obniżki w styczniu.”

Główne wyniki badań


Wskaźnik PMI ponownie odnotował wartość poniżej progu
50.0, jednak była ona najwyższa od lipca
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okresie spadków



Spadek zatrudnienia odnotowano czwarty miesiąc z rzędu
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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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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
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