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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i GUS. 

W II kwartale 2022 koniunktura w gospodarce polskiej zwalnia 

 

Wartość barometru IRG SGH, BARIRG, w II kwartale 2022 r. wynosi –5,4 pkt., o 0,05 pkt. mniej niż w I 
kwartale b. r. W porównaniu do II kwartału 2021 r. wartość barometru zmalała o 0,6 pkt. Z pięciu 
składowych barometru trzy: wskaźniki koniunktury w przemyśle przetwórczym, budownictwie i sektorze 
bankowym przyjęły wartości dodatnie, zaś dwa: wskaźniki koniunktury w handlu i gospodarstwach 
domowych wartości ujemne.  

Wartość BARIRG jest o 0,2 pkt. niższa od średniej dla tej pory roku. Zmiany koniunktury w poszczególnych sektorach 
gospodarki były zróżnicowane i wzajemnie się znosiły. Poprawa koniunktury miała miejsce w przemyśle (o 5,2 pkt.) 
i budownictwie (o 11 pkt.), przyczyniając się do wzrostu wartości barometru o 3,0 pkt. Spadki  wartości wskaźnika 
w handlu (o 5,2 pkt.), sektorze bankowym (o 16,3 pkt.) i gospodarstwach domowych (o 0,1 pkt.) zmniejszyły wartość 
barometru o 3,1 pkt.  
W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku wartość BARIRG zmniejszyła się o 0,6 pkt. Pogorszenie koniunktury  
w skali roku odnotowano w wskaźnikach dla handlu (o 10,9 pkt) i gospodarstw domowych (o 15,3 pkt.), poprawa 
miała miejsce w przemyśle (o 1,6 pkt.), budownictwie (o 3,9 pkt.) i sektorze bankowym (o 30,2 pkt.). 
Analiza zmian wartości barometru wskazuje na to, że gospodarka polska wchodzi w fazę spowolnienia aktywności 
gospodarczej. Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające ograniczenia działalności gospodarczej. Do 
wcześniej silnie odczuwanych problemów ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej, zaopatrzeniem w 
surowce i materiały, wzrostem cen doszły nowe, wynikające z kolejnych poprawek Polskiego Ładu (niestabilne 
przepisy prawa i obciążenia podatkowe) i wojny w Ukrainie. Wśród przedsiębiorców i konsumentów panuje 
niepewność co do najbliższej przyszłości, rosną zwłaszcza obawy o przyszłą sytuację finansową. W tej sytuacji 
lepiej odnajdują się przedsiębiorstwa prywatne.  
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