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 Przemysł – hamowanie potwierdzone 

 
 

Dziś GUS opublikował dane o produkcji przemysłowej za październik. Odczyt na pierwszy 
rzut oka był raczej dość słaby gdyż pokazał wyraźne hamowanie dynamiki rocznej, która 
obniżyła się z 9,8% r/r do 6,8% r/r. Są jednak pewne elementy łagodzące pierwsze negatywne 
wrażenie. Przetwórstwo przemysłowe, kluczowy komponent, również w kontekście oceny 
koniunktury, rosło we wciąż solidnym tempie 9,3% r/r. Poza tym wchodzimy w okres znacznych 
efektów bazy w obszarze wytwarzania i zaopatrywania w energię. Z końcem ub. roku ten sektor 
korzystał z rosnących cen prądu w UE i mocno zwiększał sprzedaż, wspieraną eksportem energii 
elekrycznej. W październiku br. ten efekt już był niwelowany i obniżył o ok. 1,5 p.p. dynamikę 
r/r produkcji przemysłowej.  
 
Dynamika produkcji przemysłowej wg sekcji (r/r, ceny stałe) 
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W ujęciu m/m po odsezonowaniu produkcja przemysłowa odnotowała spadek o 0,3%. 
W tym roku obserwowaliśmy do tej pory utrzymujące się wzrosty m/m wyr. sez. w 1Q’22, 
następnie regularne spadki w kolejnych miesiącach 2Q’22 (postpandemiczne przejście 
globalnego popytu z dóbr w kierunku usług) oraz stabilizację, a nawet nieznaczny wzrost w 
3Q’22. Początek 4Q’22 zatem sugeruje, że niezły 3 kwartał to mógł być epizod w ramach 
trwającego od 2Q’22 spowolnienia w sektorze. Z czego wynikała lekka poprawa? M.in. z odbicia 
branży motoryzacyjnej, mocno zdołowanej w okresie pandemicznym, na skutek braków 
komponentów (głównie półprzewodników) do produkcji. Ostatnio ten problem odchodzi w 
niepamięć, równie ze względu na fakt, że mija okołopandemiczny nadwyżkowy globalny popyt na 
dobra trwałe, w tym elektronikę użytkową wygrywającą wcześniej wyścig o układy scalone. 
Począwszy od 2Q’22 obserwowaliśmy również wyraźne przyspieszenie w obszarze dóbr 

inwestycyjnych, które było kontynuowane w 3Q’22. Mogło mieć ono częściowo związek ze 
wzrostem eksportu na Ukrainę, której sektor przemysłowy jest pod presję wojny. Częściowo jest 
natomiast stymulowane przez procesy inwestycyjne, które pomimo obaw w tym roku utrzymują 
całkiem niezłe tempo. Być może 3Q’22 wiązał się również z ożywieniem produkcji „na zapas” 
przez niektóre firmy, w obawie przed niepewnym jutrem jeśli chodzi o ceny energii. Dominujący 
obecnie trend w przemyśle, związany ze spowolnieniem gospodarczym (kryzys inflacyjny, 
energetyczny) i osłabieniem popytu na dobra trwałe, jest jednak raczej nie do podważenia i 
będzie trwał. W październiku produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych spadła o 6,6% r/r.  
 
Produkcja przemysłowa (2015=100, wyr. sez., ceny stałe) 
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W szczegółach październikowego odczytu mamy potwierdzenie ww. głównych 
tendencji. Najmocniejszy wzrost r/r odnotowała produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep (41,6% r/r). Oczywiście imponująca dwucyfrowa dynamika w tym obszarze to w 
istotnej mierze efekt bazy (słabego ’21). W odniesieniu do adekwatnego okresu 2019 produkcja 
motoryzacji rosła o ok. 15%, a więc już wolniej niż we wrześniu i sierpniu, kiedy tak liczona 
dynamika wynosiła odpowiednio ok. 24% oraz 28%. Byłoby to zgodne z logiką, która zakłada, że 
odblokowanie podaży w motoryzacji następuje w mało sprzyjającym okresie kiedy to siła 
nabywcza konsumenta wyraźnie słabnie. Po drugiej stronie zestawienia są m.in. branża 
chemiczna (-8,6% r/r) i meblarska (-12,1% r/r). Ta pierwsza ma spory problem kosztowy (ceny 
gazu). Ta druga jest głównie pod presją spadającego popytu (ubiegłoroczny boom minął, 
konsumenci oszczędzają na dobra dyskrecjonalnych).  
 
Dynamika produkcji przemysłowej wg działów PKD (r/r, ceny stałe, październik’22) 
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Dziś GUS publikował także październikowe dane o PPI, które są umiarkowanie 
obiecujące. Drugi z rzędu miesiąc obserwowaliśmy obniżenie rocznej dynamiki inflacji 
producenckiej, która w miesiącach sierpień, wrzesień, październik zaliczyła sekwencję 25,5% r/r, 
24,6% r/r, 22,9% r/r. Zauważalne jest zatem powolne „schodzenie” z wakacyjnych wieloletnich 
maksimów wskaźnika. Cofnięcie jest realizowane m.in. przy wyraźnie spadających cenach w 
obszarze wytwarzania i dystrybucji energii. Z kolei w obszarze przetwórstwa przemysłowego 
powolne cofanie rocznej dynamiki cen trwa od lipca br. W czerwcu br. inflacja w tym obszarze 
osiągnęła wieloletnie maksimum 22,9% r/r, a w październiku obniżyła się do 18,9% r/r. Patrząc 
na szybkie luzowanie napięć w łańcuchach dostaw, słabnący popyt, oraz stabilizację/spadki na 
rynku surowców i energii, można zakładać, że te tendencje się utrzymają, co z kolei powinno 
redukować presję na inflację konsumencką. 
 
Inflacja PPI (%, r/r) 
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Powyższy materiał (dalej Materiał) został przygotowany przez Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank SA . Właścicielem Materiału  jest Alior Bank Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Powielanie bądź publikowanie Materiału lub jego części bez pisemnej zgody Alior Bank S.A. jest zabronione.  

Materiał ma charakter informacyjny, w szczególności  nie stanowi: rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, rekomendacji udzielonej w związku ze świadczeniem  usługi 

doradztwa inwestycyjnego (usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne), porady inwestycyjnej o 
charakterze ogólnym, badania inwestycyjnego, jak również nie może być traktowany jako usługa doradztwa podatkowego bądź prawnego.  

Alior Bank S.A. podjął starania aby Materiał został sporządzony w sposób rzetelny, z  zachowaniem zasad metodologicznej poprawności oraz z należytą 

starannością.  

Materiał wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Alior Bank S.A. nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiału po dniu publikacji. 

Materiał został sporządzony na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dział Analiz Makroekonomicznych za wiarygodne, przy czym  Alior Bank 

S.A. ani sporządzający Materiał pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność oraz prawdziwość materiałów źródłowych sporządzonych przez podmioty 
trzecie, a wykorzystanych do opracowania Materiału.  

Materiał może zawierać prognozy co do zdarzeń przyszłych, które są niepewne  oraz są obaczone ryzykiem błędu.   

Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własną, niezależną oceną. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji 

inwestycyjnych. 

Źródłem danych są m.in. GUS, NBP, PAP, Refinitiv, Bloomberg, GPW, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 


