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Kolejna fala pandemii COVID-19 i środki wprowadzone w październiku w celu jej przeciwdziałania zahamowały 
wzrost aktywności przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym. Wartości wskaźnika koniunktury zmalały. 
Wartości niektórych sald odpowiedzi na pytania testu koniunktury wzrosły, ale ich przyrosty są mniejsze niż przed 
miesiącem. Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w najbliższym okresie są bardzo pesymistyczne. 

 
Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG SGH (IRGIND) zmniejszył swoją  wartość w ciągu 

miesiąca o 12,8 pkt, do poziomu -16,8 pkt. Jest ona niższa obecnie od wartości sprzed roku o 6,7 pkt. Nawrót pandemii 
silniej odczuły przedsiębiorstwa prywatne. Pogorszenie się koniunktury w skali miesiąca odnotowały wszystkie badane 
grupy przedsiębiorstw z wyjątkiem producentów prowadzących działalność w województwach dolnośląskim i opolskim. 
Wprawdzie wzrosły poziomy produkcji i zamówień oraz poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zmalała jednak 
wielkość zatrudnienia i zwiększył poziom zapasów wyrobów gotowych. Pogarszają się nastroje producentów. Gorzej 
oceniają oni ogólną sytuację gospodarczą w kraju, a ich przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w branży i gospodarce 
w nadchodzących miesiącach są bardzo pesymistyczne. Najniższą wartość spośród sald – tak jak w poprzednich edycjach 
badania koniunktury – odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej. Jego wartość zmalała w ciągu 
miesiąca o ponad 13 pkt, do poziomu -58,6 pkt.  

W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, 10 pkt, 
odnotowano dla przedsiębiorstw wytwarzających dobra konsumpcyjne trwałego użytku; najniższą, -27,5 pkt, dla 
przedsiębiorstw produkujących nietrwałe dobra konsumpcyjne. W przekroju według  wielkości zatrudnienia najniższą 
wartość wskaźnika, -22,6 pkt, zanotowano dla firm najmniejszych, zatrudniających do 50 pracowników; najwyższą zaś, -
13,6 pkt, dla przedsiębiorstw największych, o zatrudnieniu ponad 500 pracowników. W przekroju regionalnym najwyższą 
wartość, -5,7 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu północnego (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i 
warmińsko-mazurskie), a najniższą, -30,7 pkt, dla makroregionu centralnego (województwa łódzkie i świętokrzyskie).   
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IRGIND średnia składnik cykliczny (prawa skala)

-30,7średnia: -1,9 
odchylenie standardowe: 8,8 
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