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Koniunktura
w gospodarce polskiej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i GUS.

Mimo pandemii koniunktura w gospodarce w I kwartale 2021 poprawia się

Wartość barometru IRG SGH (BARIRG) w I kwartale 2021 r. wynosi -16,9 pkt, o 5,0 pkt więcej niż w
IV kwartale ub.r. Wartości wszystkich składowych barometru, poza wartością wskaźnika koniunktury w
sektorze bankowym, choć pozostają ujemne, zwiększyły się. W stosunku do notowań z ubiegłego roku zmiany
wartości wskaźników są zróżnicowane i odbiegają od dotychczas obserwowanego wzorca sezonowości.
Największy wpływ na kwartalny wzrost barometru miały dwa wskaźniki: kondycji gospodarstw
domowych (o 9,4 pkt) oraz koniunktury w przemyśle przetwórczym (wzrost wartości o 7,5 pkt). Łącznie
przyczyniły się one do wzrostu wartości barometru o niemal 5,0 pkt. Wzrosty wartości wskaźników koniunktury
w handlu (o 13,4 pkt) i budownictwie (o 10,4 pkt) przełożyły się na wzrost wartości barometru o dalsze 3,4 pkt.
Spadek wartości wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym o 23,7 pkt zmniejszył wzrost poziomu
BARIRG o 3,4 pkt.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość barometru spadła po raz kolejny, tym
razem o 7,8 pkt. Spadki w skali roku odnotowano dla trzech działów gospodarki: sektora bankowego (o 37,3
pkt), gospodarstw domowych (o 18,6 pkt) i budownictwa (o 1,8 pkt). Łącznie wniosły one do spadku wartości
barometru prawie 11 pkt. Wzrosty wartości wskaźników koniunktury w przemyśle przetwórczym (o 8,9 pkt) i
handlu (o 3,8 pkt), zmniejszyły spadek wartości barometru o 3,0 pkt.
Analiza zarówno kwartalnych jak i rocznych zmian wartości poszczególnych wskaźników koniunktury
wskazuje na poprawę ogólnej sytuacji w gospodarce polskiej. Przedsiębiorstwa coraz silniej jednak odczuwają
ograniczenia działalności gospodarczej. Pesymistycznie oceniają także stan gospodarki. Wartości sald
odpowiedzi na pytanie o ocenę ogólnej kondycji gospodarki należą do najniższych. W gospodarce nadal
utrzymuje się duża niepewność. Zapowiadane stopniowe znoszenie obostrzeń wprowadzonych w celu
przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19, a także zbliżający się okres pozytywnego oddziaływania
czynników sezonowych, dają nadzieję na dalszą poprawę koniunktury w II kwartale.

