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Przed rokiem przemysł przetwórczy znajdował się w najgłębszej zapaści od chwili transformacji ustrojowej, 
a wartość wskaźnika koniunktury osiągnęła w kwietniu 2020 r. historyczne minimum. Utrwalające się 
obecnie ożywienie to skutek  dążenia producentów do odrobienia strat.  

 Wartość ogólnego wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększyła się szósty miesiąc z rzędu. Tym 
razem o 3,7 pkt. Obecnie wynosi 1,5 pkt i jest wyższa od wartości sprzed roku o 39,3 pkt. W zmianach wartości 
wskaźnika koniunktury obliczanych dla różnych grup producentów przeważają wzrosty. W przekroju według 
głównych grup produktowych spadek wartości wskaźnika odnotowano tylko dla producentów dóbr konsumpcyjnych 
(o 4,5 pkt). W pozostałych grupach koniunktura poprawiła się; najbardziej w produkcji dóbr inwestycyjnych (wzrost 
wartości IRGIND o 8,5 pkt). W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa wzrost wartości wskaźnika koniunktury 
odnotowano dla wszystkich grup przedsiębiorstw; największy, o 17,2 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 
500 pracowników, a najmniejszy, o 1,4 pkt, dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 51 do 250 osób. Pogorszenie się 
koniunktury miało miejsce tylko w dwóch makroregionach: północno-zachodnim (województwa: lubuskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz północnym (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-
mazurskie). Wartości wskaźnika zmniejszyły się odpowiednio o: 7,2 i 5,0 pkt. Największą poprawę, o 19,4 pkt, 
odnotowano w makroregionie południowym (województwa: małopolskie i śląskie), a  najmniejszą, o 0,7 pkt, 
w makroregionie wschodnim (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie). 

Producenci informują o wzroście wielkości produkcji, zamówień ogółem i eksportowych oraz zatrudnienia. W 
dalszym ciągu rosną ceny wyrobów gotowych i zapasy. Poprawiają się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i oceny ogólnej 
sytuacji gospodarczej w kraju. Nastroje producentów są coraz lepsze, a przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w 
przemyśle i całej gospodarce w nadchodzących miesiącach optymistyczne. 

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: 
Koniunktura w przemyśle. Kwiecień 2021 (Badanie okresowe nr 391) 
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