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Informacja sygnalna LISTOPAD  2021 Koniunktura w przemyśle 

   

W listopadzie koniunktura w przemyśle przetwórczym ponownie się pogorszyła. Pogorszenie było jednak 
mniejsze niż przed miesiącem. Odnotowały je tylko firmy prywatne. 

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca 
o 0,3 pkt, do wysokości -3,2 pkt. Jest ona wyższa od wartości sprzed roku o 10 pkt. Spadek wartości wskaźnika 
odnotowano tylko dla przedsiębiorstw prywatnych. Producenci informują o spadku poziomów produkcji, zamówień 
ogółem i pogorszeniu się ich sytuacji finansowej. Obniżył się poziom zapasów wyrobów gotowych, a podniósł 
poziom zatrudnienia. Poziom cen sprzedaży wzrósł, ale tempo wzrostu zmniejszyło się. Nastroje przedsiębiorstw 
ponownie się pogorszyły – saldo odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce wynosi -48,6 
pkt, o 4,5 pkt mniej niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach są 
pesymistyczne. 

Pogorszenie się koniunktury w porównaniu z październikiem odnotowali producenci półproduktów i nietrwałych 
dóbr konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika IRGIND obniżyły się odpowiednio o: 4,7 i 2,2 pkt. W pozostałych 
głównych grupach produkcji koniunktura poprawiła się. Najwyższą wartość, 4,5 pkt, wskaźnik przyjął dla 
przedsiębiorstw wytwarzających dobra konsumpcyjne trwałego użytku, a najniższą, -9,0 pkt, dla producentów 
półproduktów. W przekroju wg zatrudnienia spadek wartości wskaźnika odnotowano dla przedsiębiorstw 
najmniejszych, zatrudniających do 50 pracowników (o 8,4 pkt), oraz firm o zatrudnieniu od 51 do 250 pracowników 
(o 2,7 pkt). Dla tych producentów wskaźnik przyjął najwyższą wartość, 3,7 pkt. Najniższą wartość,  11,7 pkt, 
wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw najmniejszych (z zatrudnieniem do 50 osób). Pogorszenie się koniunktury 
miało miejsce w czterech makroregionach: południowym, północno zachodnim, południowo-zachodnim 
i województwie mazowieckim. Najwyższą wartość, 8,6 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu centralnego, 
a najniższą, -12,4 pkt, dla województwa mazowieckiego. 

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: 
Koniunktura w przemyśle. Listopad 2021 (Badanie okresowe nr 398) 
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