PMI

®

Wiodący na rynku wskaźnik gospodarczy

Wskaźnik Managerów
Logistyki (PMI®) opiera
się na comiesięcznych
badaniach starannie
wyselekcjonowanych
firm reprezentujących
największe, a także
rozwijające się
gospodarki na całym
świecie.
K LU C ZO W E S TAT Y S T Y K I

Ponad 27000 Ponad 4000
firm badanych każdego miesiąca
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wskaźników gospodarczych

Badania PMI zapewniają uczestnikom
bezpłatne źródło wiarygodnych
i cenionych informacji gospodarczych.
Comiesięczne informacje dostępne dla
uczestników badań pomagają lepiej
zrozumieć warunki gospodarcze
i zidentyfikować punkty zwrotne w cyklu
gospodarczym, co umożliwia lepsze
planowanie strategii prowadzenia
działalności gospodarczej oraz strategii
zakupowych.
Dlaczego warto dołączyć do badań
‒‒ Udział w wysoko cenionych badaniach gospodarczych
‒‒ Darmowy dostęp do ponad 100 comiesięcznych raportów
‒‒ Dane łatwe w interpretacji i zastosowaniu w prowadzonej działalności
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Sprawdzona
metodologia
i wiarygodne wyniki
Każdego miesiąca dane PMI publikowane są
dla rozwiniętych i wschodzących gospodarek
na całym świecie.
Dzięki odczytom Wskaźników PMI w poszczególnych krajach
dla sektora przemysłowego i usługowego, opartym na
odpowiedziach na pytania z kwestionariuszy rozsyłanych do
managerów wyższego szczebla w ponad 400 firmach, wyniki
badań umożliwiają wgląd w warunki gospodarcze panujące
w obu sektorach.

K LU C ZO W E S TAT Y S T Y K I

Ponad 40
badanych krajów
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86%

światowego PKB

Każdy panel firm biorących udział w badaniach
jest starannie dobierany, aby odzwierciedlać
prawdziwą strukturę każdego sektora w danym kraju.
Respondenci badania są proszeni, by powiedzieć czy
warunki gospodarcze dla określonych zmiennych
uległy poprawie, pogorszeniu, czy też pozostały bez
zmian w porównaniu do sytuacji w poprzednim
miesiącu. Firmy uczestniczące w badaniach zachęcane
są także do podawania przyczyn zachodzących zmian,
co pozwala na głębszą analizę panujących trendów.

Światowy zasięg PMI
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Wskaźniki dyfuzji są wyliczane
dla każdej zmiennej
a ich wartość może osiągnąć poziom od 0 do 100, gdzie
poziom 50 oznacza brak zmian w stosunku do sytuacji
w poprzednim miesiącu.
Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza wzrost zmiennej
w porównaniu do poprzedniego miesiąca,
a wartość poniżej 50 spadek. Im większa rozbieżność od
poziomu 50, tym większe jest tempo zmian. Wskaźniki
obliczane są z uwzględnieniem czynników sezonowych.
Ponieważ badania obejmują szeroki zakres
zmiennych ekonomicznych i gospodarek, przy użyciu
identycznej metodologii w wielu krajach, można
dokonać szczegółowych porównań między różnymi
gospodarkami, działalnościami i sektorami.
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Badania prowadzone są w następujących krajach:
Sektor przemysłowy

Sektor usługowy

Cała gospodarka

Sektor budowlany

Australia

Australia

Egipt*

Francja

Austria

Brazylia

Hong Kong

Niemcy

Brazylia

Chiny

Kenia

Irlandia

Kanada

Francja

Liban

Włochy

Chiny

Niemcy

Mozambik

Wielka Brytania

Kolumbia

Indie

Nigeria

Czechy

Irlandia

Uganda

Zbiorcze

Francja

Włochy

Zjednoczone Emiraty Arabskie*

Strefa euro

Niemcy

Japonia

Arabia Saudyjska*

Grecja

Rosja

Singapur

Indie

Hiszpania

RPA

Indonezja

Wielka Brytania

Katar

Irlandia

USA

Zambia

Włochy
Japonia

Zbiorcze

Malezja

Świat

Birma

Strefa euro

* Sektor niezwiązany z
przetwórstwem ropy naftowej

Meksyk
Holandia
Filipiny
Polska

Inne badania i raporty

Rosja

Światowe prognozy
gospodarcze

Korea Południowa

Sektory światowe

Hiszpania

Sektory europejskie

Tajwan

Sektory azjatyckie

Tajlandia

Sektory amerykańskie

Turcja

Regiony Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii

USA

Regionalny rynek pracy w
Wielkiej Brytanii

Wietnam
Zbiorcze
Świat
Strefa euro

Finanse gospodarstw
domowych w Wielkiej Brytanii
Budżety marketingowe w
Wielkiej Brytanii

ASEAN
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Kwestionariusze obejmują następujące zmienne ekonomiczne:
Sektor przemysłowy

Sektor usługowy

Cała gospodarka

Sektor budowlany

Produkcja

Aktywność gospodarcza

Aktywność gospodarcza

Aktywność ogółem

Nowe zamówienia

Nowe zlecenia

Nowe zamówienia

Nowe zamówienia eksportowe

Nowe zlecenia eksportowe

Nowe zamówienia eksportowe

Aktywność w budownictwie
mieszkaniowym

Zaległości produkcyjne

Zaległości

Zaległości

Aktywność w budownictwie
komercyjnym

Ceny wyrobów gotowych

Ceny pobierane za usługi

Ceny wyrobów gotowych

Aktywność w budownictwie
inżynieryjnym

Koszty produkcji

Koszty

Ogólne koszty

Nowe zlecenia

Czas dostaw

Zatrudnienie

Ceny pozycji

Zatrudnienie

Zapasy wyrobów gotowych

Przyszła aktywność

zakupionych

Ilość pozycji zakupionych

Ilość pozycji zakupionych

Koszty zatrudnienia

Czas dostaw

Zapasy pozycji zakupionych

Czas dostaw

Koszty

Zatrudnienie

Ilość pozycji zakupionych

Wykorzystanie podwykonawców

Przyszła produkcja

Zapasy pozycji zakupionych

Dostępność podwykonawców

Zatrudnienie

Stawki podwykonawców

Przyszła aktywność

Jakość podwykonawców
Przyszła aktywność

PMI
Główny Wskaźnik PMI obliczany jest dla sektora przemysłowego oraz dla całej gospodarki. Jest średnią ważoną ze wskaźników
posiadających następujące wagi: nowe zamówienia (30%), produkcja (25%), zatrudnienie (20%), czas dostaw (15% - wskaźnik
odwrócony) oraz zapasy pozycji zakupionych (10%). PMI ma na celu przedstawienie za pomocą jednej liczby warunków
gospodarczych panujących na rynku.
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Aktualne i precyzyjne
wyniki badań
Złożony Wskaźnik Produkcji Eurolandu PMI

PKB strefy euro, % kw/kw
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Źródła: IHS Markit, Eurostat.

Wskaźnik PMI Eurolandu jako pierwszy zasygnalizował wyraźne spowolnienie PKB w strefie euro
w czasie kryzysu finansowego pod koniec 2008 roku, recesję podczas kryzysu zadłużenia w latach
2011-2012 oraz późniejsze ożywienie.
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Dlaczego warto brać udział
w badaniach?
Istotne wyniki badań
Dane z badań PMI obejmują takie zmienne
ekonomiczne jak: wielkość produkcji, liczba
nowych zamówień krajowych i eksportowych,
poziom zatrudnienia, zapasy magazynowe, czas
dostaw oraz trendy cenowe. Dzięki temu są one
istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Międzynarodowy zasięg
Uczestnicy badań mają bezpłatny dostęp do
obszernej biblioteki internetowej zawierającej
ponad 100 comiesięcznych raportów dla ponad
30 krajów.

Łatwe w użyciu
Wskaźniki PMI są często wykorzystywane przez
ekonomistów z instytucji finansowych, jednak wyniki
badań są tak zaprojektowane, aby były łatwe
w interpretacji i użyciu przez przedsiębiorstwa z takich
branż jak przemysł, transport i usługi biznesowe.
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Szybkie
Badania PMI oparte są na niewielkiej liczbie
pytań, na które łatwo jest udzielić odpowiedzi.
Uczestnicy badania mogą wypełnić ankietę
w ciągu kilku minut na naszej stronie internetowej.

Aktualne
Wskaźniki PMI są jednymi z najwcześniej
publikowanych wskaźników każdego miesiąca.
Uczestnicy badań mają dostęp do najnowszych
wyników w chwili ich publikacji.

Wiarygodne
Wskaźniki PMI są pilnie śledzonym przez
rynki finansowe i banki badaniem warunków
gospodarczych, często cytowanym w prasie
i innych mediach. Wyniki badań są miarodajnym
i wiarygodnym źródłem wiedzy.
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“Głównie wykorzystuję do
obserwacji rynków europejskich.
Pozwala mi to planować
rozszerzanie rynków zbytu, daje
obraz na temat ich kondycji
w Europie, co przekłada się
m.in. na sposób planowania,
negocjacji z klientami, itp.
W połączeniu z obserwacją
ruchów walut daje instrumenty
oceny poszczególnych rynków,
a nawet klientów w Europie.
Także automatycznie biorę
pod uwagę przy planowaniu
inwestycji. W porównaniu
do innych opracowań jest
to materiał skondensowany
pokazujący w prosty przejrzysty
sposób gospodarki Polski i UE.
Dzięki temu nie tracę czasu na
przebijanie się przez ogromną
ilość materiału w celu dotarcia
do sedna informacji. Bardzo
lubię studiować wasze raporty
i wielokrotnie ułatwiały mi
podejmowanie kluczowych
decyzji.”

About IHS Markit
IHS Markit (NYSE: INFO) jest światowym liderem w oferowaniu
kluczowych informacji, analiz oraz rozwiązań dla głównych
branż i rynków, które napędzają światową gospodarkę.
Firma dostarcza klientom z branży biznesowej, finansowej
oraz instytucji rządowych informacje, analizy i rozwiązania,
wpływające na poprawę efektywności operacyjnej ich
działalności, a także prowadzące do podejmowania
świadomych i właściwych decyzji. IHS Markit posiada
ponad 50.000 klientów biznesowych i klientów z instytucji
rządowych, w tym 80% firm z listy Fortune Global 500 oraz
wiodących na świecie instytucji finansowych. Z siedzibą
w Londynie, IHS Markit jest zdecydowana na zrównoważony
i przynoszący korzyści rozwój.

Uczestnik badań PMI Polskiego Sektora
Przemysłowego
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