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Dane o produkcji mocniejsze od oczekiwań
W styczniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu spowolniła do 4,1% r/r z 6,6% r/r w grudniu. Ten wynik okazał się lepszy
od oczekiwań, potwierdzając pozytywne sygnały płynące ze wskaźników wyprzedzających (PMI, koniunktury GUS). Negatywną
niespodzianką okazały się natomiast dane o produkcji budowlano-montaŜowej, która w styczniu spadła o 3,9% r/r, kształtując
się znacznie poniŜej prognoz rynkowych. Ogólny obraz rysujący się z opublikowanych dotychczas styczniowych danych to
kontynuacja bezinflacyjnego oŜywienia gospodarczego (w styczniu ceny producentów spadły o 0,9% r/r). Dane te potwierdzają
pozytywne tendencje w gospodarce, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nieco wyŜszej ścieŜce wzrostu gospodarczego,
jaką w marcu przedstawi RPP.
Dane o produkcji potwierdzają kontynuację oŜywienia w krajowej gospodarce

Wzrost produkcji, % r/r
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W styczniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 2,9% m/m i była wyŜsza o 4,1% w
porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami nastąpiło
spowolnienie dynamiki produkcji (z 6,6% r/r w grudniu), jednak jego skala okazała się
mniejsza od naszych i rynkowych oczekiwań (nasza prognoza: 3,1% r/r, rynkowe
oczekiwania: 3,6% r/r). Warto zwrócić uwagę, Ŝe dynamika produkcji po wyeliminowaniu
wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrosła o 6,3% r/r (o 2,3% m/m) wobec
wzrostu o 5,2% r/r w poprzednim miesiącu. Był to najwyŜszy wzrost wyrównanej sezonowo
produkcji od początku 2012 r. W skali roku produkcja wzrosła w 24 (spośród 34) działach
przemysłu, głównie w branŜach eksportowych, w tym największy wzrost (o 16,2%)
odnotowano dla produkcji mebli.
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Natomiast dane o produkcji budowlano-montaŜowej nieco rozczarowały. W styczniu nastąpił
spadek produkcji o 3,9% r/r, co okazało się gorszym wynikiem od naszych oczekiwań (0,0%
r/r) i rynkowych prognoz (1,3% r/r). Po wyeliminowaniu czynników o charakterze
sezonowym spadek produkcji budowlanej równieŜ wyniósł 3,9% r/r. Głównym czynnikiem,
który o tym zadecydował był spadek produkcji w jednostkach zajmujących się budową
obiektów inŜynierii lądowej i wodnej (o 10,1% r/r).
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Styczniową dynamikę produkcji, biorąc pod uwagę wpływ ujemnego efektu dni roboczych,
naleŜy uznać za bardzo dobry wynik. Jest to dobry prognostyk na nadchodzące miesiące,
kiedy to oczekujemy dalszego przyspieszenia dynamiki produkcji wspieranego zarówno
przez popyt zagraniczny, jak i odbudowujący się popyt krajowy. Dane te wpisują się w
scenariusz kontynuacji oŜywienia krajowej gospodarki.

Inflacja, % r/r

PPI nieznacznie w górę
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Inflacja PPI wyniosła w styczniu -0,9% r/r (wobec -1,0% r/r po korekcie w grudniu), zgodnie
z naszymi prognozami i nieznacznie mniej niŜ oczekiwał rynek (-0,8% r/r). W ujęciu m/m
ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły 0,1%. W przetwórstwie przemysłowym ceny
nie zmieniły się, ale zwyŜki zanotowano w pozostałych głównych sekcjach. Spodziewamy
się nieznacznego wzrostu PPI w kolejnych miesiącach, choć wskaźnik ten nadal będzie
utrzymywał się na niskich poziomach, odzwierciedlając słabość presji na wzrost cen.
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