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Informacja 
Sygnalna 

Wyniki za okres: 

KWIECIEŃ 2020 
Koniunktura w przemyśle 

Badanie nr 379      

 
Takiej sytuacji w przemyśle przetwórczym nie obserwowano w historii badań IRG SGH. Tempo pogarszania się 

zarówno wskaźników koniunktury jak i sald bilansowych narasta lawinowo.  

  

 Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca 

o 10 pkt., do poziomu -38,8 pkt. Jest niższy od wartości sprzed roku o 39,1 pkt. Spadek wartości wskaźnika odnotowały 

zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Największe spadki odnotowano dla sald produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i 

eksportowych, sytuacji finansowej i ogólnej sytuacji gospodarczej. Dramatycznie zmalały salda nakładów inwestycyjnych, 

które badane są dwukrotnie w ciągu roku. Relatywnie mniejsze spadki odnotowano dla zapasów i zatrudnienia. Od 

października ich wartość zmniejszyła się o 45 pkt. Najniższą wartość w tym badaniu, -88,3 pkt., odnotowano dla pytania 

o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku jego wartość zmalała o 77,3 pkt. Przedsiębiorstwa są zgodne w 

ocenie stanu bieżącego. Oczekiwania na najbliższe miesiące są bardzo pesymistyczne. Większy pesymizm cechuje 

oczekiwania  firm prywatnych. 

W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie koniunktury miało miejsce w 

przedsiębiorstwach produkujących półprodukty i trwałe dobra konsumpcyjne. W przekroju według  wielkości firm 

największe pogorszenie koniunktury odnotowano w firmach, zatrudniających od 251 do 500 pracowników. W przekroju 

regionalnym największe pogorszenie miało miejsce w regionie północno zachodnim i centralnym. 

 

 
 

Szczegółowe wyniki w: Koniunktura w przemyśle. KWIECIEŃ badanie okresowe nr 379 IRG SGH 
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