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Scenariusz niemiecki w Polsce?












PMI dla krajowego przetwórstwa w lipcu spadł do 57,6 pkt. z rekordowego
poziomu 59,4 odnotowanego w czerwcu, poniżej naszej prognozy i konsensusu
(59,0). Jest to i tak drugi najwyższy wynik w historii badań pokazujący, że polska
gospodarka utrzymuje się na szybkiej ścieżce popandemicznej odbudowy.
Indeks wciąż był „sztucznie” wspierany przez rekordowe opóźnienia w czasie
dostaw związane z brakami komponentów produkcyjnych. Producenci zwiększyli
swoją aktywność zakupową, co przełożyło się na czwarty z rzędu wzrost stanu
zapasów środków produkcji. Wzrost cen komponentów wyhamował (wynik był
jednak wciąż trzecim najwyższym w historii badań), co daje nadzieję na poprawę
sytuacji podażowej w przyszłości.
Źródłem słabszego odczytu było spowolnienie tempa wzrostu zamówień za
sprawą najsłabszego od siedmiu miesięcy tempa napływu zleceń eksportowych.
Może mieć to związek z wolniejszym wzrostem niemieckiej gospodarki, która
m.in. ze względu na ograniczenia podażowe nie może sprostać wysokiemu
popytowi na swoje produkty (a ich komponenty są wytwarzane w Polsce).
Spowalnił także wzrost produkcji oraz zatrudnienia. Wzrosły jednak zaległości
i aktywność zakupowa, co wskazuje, że polski sektor przetwórczy może
podążać za scenariuszem niemieckim, gdzie napływ nowych zleceń jest
szybszy od tempa wzrostu produkcji. W rezultacie w lipcu, 6. miesiąc z rzędu,
spadły stany magazynowe wyrobów gotowych. Prognozy producentów
dotyczące przyszłej produkcji pozostają optymistyczne (ale najsłabsze od
3 miesięcy, częściowo za sprawą problemów z dostawami). Mimo spowolnienia
popyt zewnętrzny wciąż jest bardzo wysoki, a rozkręcająca się gospodarka
powinna dawać podstawy do wzrostu popytu wewnętrznego.
Wysoki popyt, a także konieczność podniesienia mocy przerobowych przekłada
się na dalszy wzrost zatrudnienia. Dane z koniunktury GUS pokazują, że problem
niedoboru (wykwalifikowanych) pracowników nasila się, ale wciąż nie jest tak
znaczący, jak przed wybuchem pandemii.
Lipcowy odczyt sugeruje, że polska gospodarka kontynuuje ożywienie rozpoczęte
w 1h21, niemniej tempo jej wzrostu nie będzie już tak szybkie, jak w 2q, gdy PKB
odnotował zapewne (odczyt w połowie miesiąca) dwucyfrową dynamikę r/r.
Dane pozostają neutralne dla RPP, która wciąż warunkuje dalsze kroki od
przebiegu pandemii, a w szczególności od dotkliwości czwartej fali.
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Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji
do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich
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tym zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach.
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