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Od grudnia ubiegłego roku nieprzerwanie trwa poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym.  
Wartości wskaźnika koniunktury i większości sald rosną z miesiąca na miesiąc, osiągając w maju poziomy 
dodatnie.  

 Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 3,6 

pkt, do poziomu 5,1 pkt. Jest wyższy od wartości sprzed roku o 35,1 pkt. Poprawę koniunktury odnotowały firmy 

prywatne i publiczne. Przedsiębiorstwa informują o wzroście wielkości produkcji, zamówień ogółem i zamówień 

eksportowych. Rośnie poziom cen wyrobów gotowych, poprawia się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i ich oceny 

sytuacji ogólnej w polskiej gospodarce. Maleje wielkość zapasów wyrobów gotowych, a zarazem rosną koszty 

produkcji i spada wielkość zatrudnienia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyła się wielkość produkcji na 

eksport oraz wzrosły względne z niej korzyści. Poprawiają się nastroje producentów, a przewidywania producentów 

dotyczące rozwoju sytuacji w ich firmach i gospodarce w najbliższych miesiącach są optymistyczne.  

 Największą poprawę koniunktury odnotowali producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, 

przedsiębiorstwa o zatrudnieniu ponad 500 pracowników i zakłady zlokalizowane w makroregionie północno-

zachodnim. O pogorszeniu się koniunktury informują przedsiębiorstwa najmniejsze (do 50 zatrudnionych) i średniej 

wielkości (251-500 pracowników) oraz zakłady położone w makroregionach: południowo-zachodnim, wschodnim i 

północnym. 

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: 
Koniunktura w przemyśle. Maj 2021 (Badanie okresowe nr 392) 
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IRGIND średnia składnik cykliczny (prawa skala)
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średnia: -1,9 
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