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Kolejne dane potwierdzają spowolnienie w IV kw. 2014
W listopadzie produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o zaledwie 0,3% r/r (poniŜej konsensusu na 1,0% r/r) , podczas gdy
produkcja budowlano-montaŜowa obniŜyła się o 1,6% r/r (wobec oczekiwań spadku o 3,5% r/r). Po wyeliminowaniu czynników
o charakterze sezonowym dynamika wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 0,2% r/r, co było najsłabszym wynikiem
od maja 2013 r. Natomiast inflacja cen w przemyśle w listopadzie obniŜyła się do -1,6% r/r, co moŜna wiązać ze spadkami cen
surowców na rynkach międzynarodowych. W naszej ocenie dane te potwierdzają lekkie spowolnienie aktywności gospodarczej
w ostatnim kwartale br. Jest to spójne z naszym bazowym scenariuszem zakładającym, Ŝe w okresie październik-grudzień
dynamika PKB moŜe spowolnić nieco poniŜej 3% r/r. Oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu gospodarczego w IV kw. w
połączeniu z danymi inflacyjnymi (deflacja CPI i PPI, która mogą potrwać nawet do końca III kw. 2015) powinny skłonić RPP do
poluzowania polityki pienięŜnej w I kw. 2015.
Najsłabszy wzrost produkcji w tym roku w ujęciu sezonowym
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Listopad przyniósł spowolnienie dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu do 0,3% r/r (po
wzroście o 1,6% r/r w październiku). Dane te okazały się lepsze od naszych prognoz (-1,4%
r/r), ale niŜsze od rynkowych oczekiwań (1,0% r/r). Po wyeliminowaniu czynników o
charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 0,2% r/r. Był to najsłabszy wzrost w tym roku
(produkcja rosła o 3,4% r/r średnio w ujęciu sezonowym w okresie styczeń-październik) i od
maja 2013 r. Największy wzrost produkcji odnotowano w działach przemysłowych
związanych z eksportem, w tym w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i
optycznych (o 13% r/r), a takŜe produkcji mebli (o 11,1% r/r).
Produkcja budowlano-montaŜowa spadła w listopadzie o 1,6% r/r (po spadku o 1% r/r
miesiąc wcześniej), znacząco mniej od naszych i rynkowych oczekiwań (odpowiednio na 11,5% r/r oraz -3,5% r/r). Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym
produkcja ta spadła o 1,1% r/r.
Podsumowując, miesięczne dane o produkcji potwierdzają lekkie spowolnienie w aktywności
gospodarczej w IV kw. 2014 w porównaniu z poprzednim kwartałem. Sądzimy, Ŝe w IV kw.
2014 wzrost gospodarczy mógł spowolnić do poniŜej 3% r/r, choć w naszej ocenie to
spowolnienie powinno być przejściowe i dotyczyć najwyŜej dwóch kwartałów. Kolejne
kwartały powinny pokazać stopniowy wzrost m.in. w wyniku oŜywienia w strefie euro.
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Ceny producentów kontynuują spadek
W listopadzie ceny producentów pogłębiły spadek, który wyniósł 1,6% r/r (wobec spadku o
1,3% r/r w październiku – dane po korekcie), przy spadku cen o 0,5% m/m (wobec spadku o
0,4% - po korekcie – w poprzednim miesiącu). W skali roku najbardziej obniŜyły się ceny w
przetwórstwie przemysłowym (o 2%), a w szczególności ceny produkcji koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej (o 5,2%), co moŜna wiązać ze znacznymi spadkami cen surowców na
rynkach międzynarodowych.
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W naszej ocenie ujemna roczna dynamika cen producentów utrzyma się do końca III kw.
2015 r., a następnie spodziewamy się nieznacznego wzrostu tych cen w kierunku 1% na
koniec przyszłego roku.
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