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Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 31.03.-1.04.2021 r. przez Polski 
Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wyniki posłużyły do wyznaczenia poziomu Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) dla wszystkich przedsiębiorstw oraz w grupach 
wyznaczonych przez wielkość (liczba zatrudnionych) i branżę reprezentowaną przez przedsiębiorstwa.

Prezentujemy też wybrane odpowiedzi przedsiębiorców z badania przeprowadzonego rok temu, w dniach 31.03-01.04 2020 r. i po-
równujemy z wynikami badania z tego roku. Szczegółowe i pełne wyniki prezentujemy w tabelach na końcu opracowania. 
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Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł o 6,8 pkt. do poziomu 
97,1 pkt. w kwietniu. Tak jak w trzech poprzednich pomiarach, po-
ziom MIK jest poniżej neutralnego, ale kwietniowy odczyt ma naj-
wyższą wartość w tym roku. Obecny wynik nadal sugeruje nega-
tywną koniunkturę, ale w mniejszym stopniu niż w dwóch ostatnich 
miesiącach

O wyższym wyniku MIK w czwartym odczycie zadecydowały m.in. 
większe przychody w marcu w porównaniu z lutym, które odnotowa-
no w 22 proc. badanych firm. Więcej firm niż w poprzednim badaniu 
(19 proc.) wskazywało również na wzrost liczby nowych zamówień 
(wzrost o 4 pkt.). Poprawiła się też płynność finansowa, ponad połowa 
firm (53 proc.) wskazuje, że środki finansowe pozwolą im na funkcjono-
wanie powyżej 3 miesięcy (w poprzednim miesiącu 49 proc.). O 4 pkt. 
proc. wzrósł odsetek firm wskazujących na wzrost wydatków inwe-
stycyjnych kw/kw. Obecnie jest to 21 proc., a miesiąc temu 17 proc. 

Trzy komponenty MIK: zatrudnienie, wynagrodzenia i płynność fi-
nansowa przyjmują poziomy powyżej odczytu neutralnego, co wska-
zuje na przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi w badanych 
obszarach, jednak w przypadku komponentów dotyczących rynku 
pracy obserwujemy nieznaczne obniżenie poziomów wskaźnika 
m/m (zatrudnienie o 1,4 pkt., wynagrodzenie o 1,3 pkt.). Należy za-
uważyć, że poziomy MIK w pięciu komponentach indeksu osiągnęły 
wyższe wartości m/m.

Najwyższy wzrost dotyczył wartości sprzedaży (o 15,7 pkt.) oraz 
inwestycji (o 15,9 pkt.), jednak w tym przypadku obserwujemy najniż-
szy poziom MIK (68,6 pkt.).

Moce produkcyjne, które w styczniu miały poziom powyżej neu-
tralnego (111,3 pkt.), zmalały w marcu o 19,3 pkt., plasując się na po-
ziomie 92 pkt., natomiast w kwietniu wzrosły do poziomu 95,6 pkt. 
Dość wyraźny wzrost obserwujemy w przypadku płynności finan-
sowej, która nadal jest powyżej poziomu neutralnego z wartością 
o 8,4 pkt. wyższą m/m.

MIK zestawienie comiesięczne 
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Najwyższe i powyżej odczytu neutralnego poziomy wskaźnika 
osiągnęły w kwietniu produkcja i handel (108,3 oraz 103,9 pkt.). Zde-
cydowany spadek koniunktury nastąpił w usługach, gdzie obecnie 
poziom MIK wynosi 90,8 pkt. i jest mniejszy o 11,1 pkt. m/m. Taka 
sytuacja ma związek z ograniczeniami działalności firm usługowych, 
wprowadzonymi w marcu w związku z lockdownem. Lepszą sytuację 
niż miesiąc temu obserwujemy wśród firm sektora TSL, gdzie obecny 
odczyt MIK wynosi 99,6 pkt. (wzrost o 10 pkt. m/m). Wpływ na polep-
szenie koniunktury w firmach transportowych i kurierskich miał za-
pewne okres przedświąteczny, kiedy obserwujemy wzmożony ruch 
towarów i osób.

MIK według branż

Nadal gorsze nastroje panują wśród przedsiębiorstw mikro 
i małych w porównaniu ze średnimi i dużymi firmami. Zdecydowaną 
poprawę odczuły średnie firmy, dla których poziom MIK, tak jak dla 
dużych, jest obecnie powyżej poziomu neutralnego. Wysoki wzrost 
wskaźnika (o 15,9 pkt. m/m) obserwujemy w firmach mikro, gdzie 
poziom MIK zbliża się do neutralnego i wynosi obecnie 91,3 pkt. 

Największe polepszenie koniunktury obserwujemy w średnich 
firmach, wśród których 32 proc. wskazuje na wzrost wartości sprze-
daży, a 24 proc. na wzrost liczby nowych zamówień m/m. Co piąta 
średnia firma planuje wzrost zatrudnienia, a płynność finansowa dla 
69 proc. pozwala na funkcjonowanie na rynku powyżej 3 miesięcy.

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny

87,7

104,6
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Postrzeganie przez przedsiębiorców obecnej koniunktury jest 
poniżej poziomu neutralnego, ale przyszłość wydaje się bardziej 
optymistyczna. Indeks diagnostyczny wyznaczony na podstawie 
aktualnej wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy pro-
dukcyjnych oraz poziomu inwestycji wskazuje na dość negatywną 
ocenę koniunktury gospodarczej. Indeks prognostyczny wyznaczony 
na podstawie ocen przedsiębiorców dotyczących planowanej wiel-
kości sprzedaży, planów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń 
pracowników oraz oceny płynności finansowej, wskazuje na pozy-
tywną ocenę przyszłości.

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

Już drugi rok z rzędu marzec wiąże się z daleko idącymi restrykcjami, wywołanymi epidemią 
COVID-19. Ubiegłoroczny lockdown był dla wielu firm zaskoczeniem i szokiem, który mogliśmy ob-
serwować w badaniach PIE. Na przełomie marca i kwietnia 2020 r. 30 proc. firm planowało zwolnie-
nia, a 56 proc. – zmniejszenie poziomów wynagrodzeń. Tegoroczny marzec wygląda już zdecydowa-
nie inaczej i nie widać w nim tak daleko idącej paniki. Obecnie tylko 6 proc. firm rozważa redukcję 
etatów, a 4 proc. – obniżki płac.

Również po stronie finansowej sytuacja wygląda mniej dramatycznie. Na początku pandemii 
27 proc. firm deklarowało płynność finansową pozwalającą na przetrwanie powyżej trzech miesięcy, 
a obecnie na taką płynność wskazuje 53 proc. Również po stronie przychodowej, jak i popytowej, 
obecna sytuacja wygląda lepiej.

Po roku pandemii wiele firm, szczególnie z sektora produkcyjnego, dostosowało się do wyma-
gającego otoczenia i radzi sobie relatywnie dobrze. Najtrudniejsza sytuacja występuje w sektorze 
usługowym, choć ten w ostatnich dwóch odczytach Miesięcznego Indeksu Koniunktury zbliżył się 
do poziomów neutralnych. Wyraźnie lepiej w obecnych warunkach recesyjnych radzą sobie również 
duże i średnie firmy, w porównaniu z mniejszymi podmiotami.

Obecnie MIK znajduje się niemal 3 pkt. poniżej poziomu neutralnego, co oznacza, że początek II kwartału 2021 r. to nadal trudny 
okres, który negatywnie wpływa na koniunkturę. Najbardziej negatywny wpływ na obecne odczyty mają wyniki inwestycyjne, ale widać 
też pierwsze symptomy ożywienia po stronie popytowej. Szczególnie widoczne jest to wśród średnich firm, 1/3 z nich wskazuje na 
wzrost sprzedaży w marcu, a 1/4 dostrzegła wzrost liczby nowych zamówień.

Andrzej Kubisiak
Zastępca Dyrektora 

ds. Badań i Analiz w PIE
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw –   
kwiecień 2021 r. – wybrane wyniki badań ankietowych (w proc. odpowiedzi)
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Według 22 proc. firm wartość sprzedaży w marcu 
w porównaniu z lutym wzrosła, w tym 14 proc. odnoto-
wało wzrost przekraczający 10 proc. Natomiast 39 proc. 
stwierdziło, że spadła, w tym aż 31 proc., że o więcej niż 
10 proc. 

Udział firm, które doświadczyły zmniejszenia sprze-
daży, rośnie wraz ze spadkiem ich wielkości. Spadek 
przewiduje połowa firm mikro, a tylko 22 proc. dużych. 
Najczęściej wzrost przewidują firmy TSL (29 proc.), 
a następnie produkcyjne i handlowe (odpowiednio 
27 i 26 proc.). Natomiast najbardziej pesymistyczne są 
firmy usługowe, z których prawie połowa (48 proc.) prze-
widuje spadek sprzedaży.

W stosunku do badania przeprowadzonego przed 
rokiem wystąpiła zdecydowana poprawa ocen zmian 
wartości sprzedaży. Wzrósł udział firm, w których nastą-
pił wzrost z 6 proc. 2020 r. do 22 proc. w 2021 r., przy 
jednoczesnym spadku udziału oceniających, że wystąpił 
spadek sprzedaży (z 59 proc. do 39 proc.). 

Wzrost liczby zamówień w  marcu odnotowało 
19 proc. firm, a ich spadek 26 proc. Ponad połowa firm 
(55 proc.) utrzymała poziom zamówień z poprzedniego 
miesiąca. Najczęściej wzrost zamówień w marcu w po-
równaniu z lutym deklarowały średnie firmy (24 proc.) 
i duże (23 proc.), natomiast spadek odnotowały w więk-
szym stopniu małe (32 proc.) i mikro (30 proc.). W prze-
kroju branżowym najczęściej wzrost zamówień odnoto-
wały firmy handlowe (26 proc.) i TSL (25 proc.), natomiast 
spadek firmy reprezentujące inne usługi (34 proc.) oraz 
produkcję (31proc.).

W stosunku do badania przeprowadzonego przed ro-
kiem wystąpiła zdecydowana poprawa w zakresie licz-
by zamówień. Odsetek firm, w których nastąpił wzrost 
zamówień zwiększył się z 6 proc. 2020 r. do 19 proc. 
w 2021 r., a przedsiębiorstw niedostrzegających zmiany 
– z 31 proc. do 55 proc. Wzrosty te dokonały się kosztem 
zmniejszenia udziału oceniających, że wystąpił spadek 
zamówień (z 63 proc. do 26 proc.).

Zmiany wartości sprzedaży

Zmiany liczby nowych zamówień

W tej części prezentujemy wyniki badań, które przeprowadziliśmy w dniach 31.03-01.04.2021 r. i porównujemy je do wyników, które 
otrzymaliśmy w badaniach przeprowadzonych dokładnie rok temu, czyli na początku pandemii COVID-19, w trakcie pierwszego lockdownu. 
Dysponując wynikami sprzed roku mamy możliwość porównania opinii przedsiębiorców rok do roku i ukazania zmian, jakie zaszły w po-
strzeganiu wybranych obszarów. Do porównań upoważnia nas podobny w obu badaniach dobór próby oraz jednakowo brzmiące pytania 
w kwestionariuszach ankiet.
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W kwietniu 80 proc. firm zamierza pozostawić zatrud-
nienie w ciągu najbliższego kwartału na niezmienionym 
poziomie. Przedsiębiorstwa częściej deklarują tu wzrost 
(14 proc.), niż redukcję (6 proc.). Zwiększenia zatrudnienia 
najczęściej planują średnie firmy (19 proc.), a najrzadziej 
duże (6 proc.). Natomiast firm planujących jego obniże-
nie jest najwięcej wśród firm mikro i małych (po 7 proc.).

W przekroju branżowym najczęściej wzrost zatrud-
nienia deklarują firmy budowlane (23 proc.) i jego spa-
dek (10 proc.). Natomiast najrzadziej wzrost zatrudnienia 
przewidują handlowe (9 proc.), a spadek – firmy usługowe 
(3 proc.).

W stosunku do badania przeprowadzonego przed ro-
kiem wystąpiła zdecydowana poprawa ocen przyszłego 
zatrudnienia. Udział firm planujących wzrost zatrudnienia 
wzrósł z 2 proc. w 2020 r. do 14 proc. w 2021 r., a utrzy-
manie dotychczasowego poziomu z 68 proc. do 80 proc. 
Zdecydowanie zmalał natomiast odsetek firm planują-
cych redukcję zatrudnienia (z 30 proc. do 6 proc.).

88 proc. firm planuje pozostawienie wynagrodzeń 
przez najbliższy kwartał na niezmienionym poziomie. 
Natomiast odsetek tych, które zamierzają podnieść wy-
nagrodzenia był dwukrotnie wyższy niż planujących ich 
redukcje (odpowiednio 8 proc. i 4 proc.). Zwiększenie za-
trudnienia deklarują najczęściej małe firmy (11 proc.), na-
tomiast zmniejszenie – również małe i mikro (po 4 proc.).

W przekroju branżowym podnieść wynagrodzenia za-
mierzają przede wszystkim firmy budowlane i reprezen-
tujące inne usługi (po 10 proc.). Natomiast zmniejszenie 
wynagrodzeń planuje 8 proc. firm budowlanych. 

W ciągu ostatniego roku zwraca uwagę zdecydo-
wane zmniejszenie odsetka firm planujących redukcję 
wynagrodzeń – z 56 proc. w 2020 r. do 4 proc. w 2021 r. 
Udział jednostek deklarujących podniesienie wynagro-
dzeń wzrósł w stosunku do ubiegłego roku z 3 proc. do 
8 proc., a pozostawienie ich bez zmian – z 41 proc. do 
88 proc.

Zmiany w zatrudnieniu

Zmiany wynagrodzeń
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Płynność finansowa firm poprawia się. W badaniu 
kwietniowym 53 proc. firm deklarowało płynność powy-
żej trzech miesięcy (wobec 49 proc. w marcu), 39 proc. 
– od 1 do 3 miesięcy, a tylko 8 proc. niedostateczną, 
zagrażającą egzystencji przedsiębiorstwa. Pozytyw-
nym zjawiskiem jest udział firm o najsłabszej płynności 
finansowej, który od trzech miesięcy utrzymuje się na 
tym samym poziomie (8 proc.). Najkorzystniejszą płyn-
ność finansową mają firmy duże i średnie (płynność po-
wyżej trzech miesięcy deklaruje odpowiednio: 70 proc. 
i 69 proc.) oraz firmy handlowe (76 proc.). Największy od-
setek deklarujących niedostateczną płynność finansową 
jest w grupie firm świadczących inne usługi (15 proc.), 
tj. wśród tych, które silnie zostały dotknięte przez wpro-
wadzane obostrzenia dla biznesu w związku z pandemią 
COVID-19 (15 proc.) oraz wśród mikrofirm (11 proc.).

Korzystnie zmieniła się płynność finansowa firm. 
W 2020 r. tylko 27 proc. firm deklarowało płynność fi-
nansową pozwalającą na przetrwanie powyżej trzech 
miesięcy, a obecnie na taką płynność wskazuje 53 proc. 
Istotnie zmniejszył się przy tym odsetek negatywnie oce-
niających swoją sytuację finansową – z 19 proc. w 2020 r. 
do 8 proc. w 2021 r. 

Zmiany płynności finansowej
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Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

...pozostał bez zmian...wzrósł ...zmalał

Marzec nie przyniósł zmian poziomu finansowania 
bieżącej działalności firm środkami zewnętrznymi (kre-
dyt bankowy, obligacje, leasing). Zarówno na wzrost, jak 
i spadek zewnętrznego finansowania, w tym miesiącu 
wskazało 9 proc. przedsiębiorstw, przy 82 proc. niedo-
strzegających zmiany w tym zakresie.

Najczęściej wzrost poziomu finansowania zewnętrz-
nego w marcu br. sygnalizowały firmy średnie i duże 
(po 11 proc.), a najrzadziej mikrofirmy (7 proc.). Natomiast 
zmniejszenie – najczęściej średnie (13 proc.), a najrza-
dziej duże (5 proc.).

Wśród głównych branż na zwiększenie zewnętrz-
nego finansowania wskazało najwięcej jednostek bu-
dowlanych i firm sektora TSL (po 12 proc.), ale zaledwie 
3 proc. reprezentujących inne usługi. Z kolei zmniejsze-
nie odczuły w największym stopniu przedsiębiorstwa TSL 
(13 proc.) i reprezentujące inne usługi (12 proc.), a w naj-
mniejszym – budowlane (4 proc.).

Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi  
(kredyt bankowy, obligacje, leasing) w marcu 2021 r. w porównaniu z lutym 2021 r. …
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1 5 59 13 17 5

3 5 50 14 24 4

2 59 12 18 9

3 65 16 11 5

11 71 9 7 2

5 68 8 17 2

5 68 412 11

2 6 57 11 22 2

3 5 50 21 20 1

3 53 13 21 10
Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

Bez zmian

Nie dotyczy

Raczej łatwiejZdecydowanie łatwiej

Zdecydowanie trudniejRaczej trudniej

W kwietniu 59 proc. firm nie odczuło zmiany utrud-
nień w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania 
w ostatnich trzech miesiącach. Na łatwiejszy dostęp 
wskazało 6 proc. firm, w tym na zdecydowanie łatwiejszy 
tylko 1 proc. Natomiast na trudniejszy dostęp skarżyło 
się 30 proc., w tym na zdecydowanie trudniejszy 17 proc.

Poprawę dostępu dostrzegło najwięcej dużych firm 
(11 proc.), a najmniej małych (2 proc.). Mikrofirmy wy-
różniały się wysokim udziałem dostrzegających wzrost 
utrudnień (38 proc.), a duże firmy niskim (16 proc.). 

Szczególnie często na ułatwienia w dostępie do fi-
nansowania zewnętrznego wskazywały firmy TSL i bu-
dowlane (po 8 proc.), a najrzadziej reprezentujące inne 
usługi (3 proc.). Na wzrost utrudnień skarżyły się głów-
nie firmy budowlane (41 proc.), a najrzadziej handlowe 
(16 proc.), wśród których dominowały mikro i małe firmy 
niechętnie korzystające z kredytów bankowych. 

Jak zmienił się w Państwa firmie dostęp do finansowania zewnętrznego w ostatnich trzech miesiącach? 

Komentarz BGK 

Kwietniowy MIK wskazuje, że przedsiębiorstwa są coraz lepiej dostosowane do uwarunko-
wań pandemicznych. Wprowadzone w marcu restrykcje epidemiczne nie przeszkodziły bowiem 
we wzroście indeksu MIK do najwyższego poziomu w bieżącym roku. Poprawa jest sektorowo po-
wszechna, z wyłączeniem grupy najsilniej dotkniętych koronakryzysem firm usługowych. Co istot-
ne, podniosły się składowe dotyczące inwestycji, a więc najsłabszego w ostatnich kwartałach kom-
ponentu PKB. Wciąż jednak ich zwiększenie deklarują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. 
Natomiast mniejsze firmy pozostają ostrożniejsze. Towarzyszy temu stabilna sytuacja płynnościo-
wa przedsiębiorstw. Jest ona znacząco lepsza niż w ubiegłym roku. Uwagę zwracają także solidne 
poziomy wskaźników opisujących zmiany zatrudnienia i wynagrodzeń. Wskazują one, że notowana 
poprawa koniunktury ma trwały charakter. Tym samym wyniki kwietniowego badania wpisują się 
w prawdopodobny w bieżącym roku scenariusz postępującego ożywienia gospodarczego.

Piotr Dmitrowski
Menedżer ds. analiz rynków

Biuro Badań i Analiz BGK

Nota metodologiczna

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem do badania nastrojów gospodarczych przedsiębiorstw w Polsce, opracowa-
nym przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: war-
tość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa.

Poziomy liczbowe MIK obliczamy na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 
przedsiębiorstw, w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych.

Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem 
neutralnym.
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw –  
kwiecień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych 

przedsiębiorstw ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

1. Czy w marcu 2021 r. zmieniła się łączna wartość sprzedaży w Państwa firmie? Prosimy o podanie szacunkowej zmiany w porównaniu 
z lutym 2021 r.

wzrosła o więcej niż 10 proc. 14 16 15 20 11 8

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 11 11 9 5 2

pozostała bez zmian 39 35 38 36 46 42

spadła o mniej niż 10 proc. 8 9 8 9 8 7

spadła o więcej niż 10 proc. 31 29 28 26 30 41

 

2. Jak Państwa zdaniem zmieni się łączna wartość sprzedaży w firmie w kwietniu 2021 r.? Prosimy o podanie szacunkowej zmiany 
w porównaniu z końcem marca 2021 r.

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 15 11 20 13 18 10

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 7 8 7 8 9 7

pozostanie bez zmian 44 33 39 45 48 57

spadnie o mniej niż 10 proc. 12 20 16 10 4 7

spadnie o więcej niż 10 proc. 22 28 18 24 21 19

 

3. Czy w marcu 2021 r. zmieniła się liczba nowych zamówień w Państwa firmie? Prosimy o podanie szacunkowej zmiany w porównaniu 
z końcem lutego 2021 r.

wzrosła o więcej niż 10 proc. 11 13 15 16 10 3

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 11 11 9 3 3

pozostała bez zmian 55 45 48 59 64 60

spadła o mniej niż 10 proc. 7 10 8 5 5 7

spadła o więcej niż 10 proc 19 21 18 11 18 27

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 80 83 87 80 67 82

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 14 13 9 12 23 15

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 6 4 4 8 10 3

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 88 89 93 88 82 88

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 4 3 1 4 8 2

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 8 8 6 8 10 10

 

6. Przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych na najbliższy miesiąc zmianach popytu, moce produkcyjne (np. pracownicy, 
budynki, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu itp.) Państwa przedsiębiorstwa są… 

…zbyt duże 19 30 14 14 17 21

…wystarczające 65 55 74 73 60 65

…zbyt małe 16 15 12 13 23 14
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Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

7. Czy Państwa przedsiębiorstwo poniosło wydatki na inwestycje w aktywa materialne (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, 
budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) lub niematerialne (np. wydatki na badania i rozwój, prawa własności intelektualnej, 
analizy rynkowe, inwestycje w kapitał ludzki) w ostatnich trzech miesiącach (styczeń-marzec 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (październik-grudzień 2020 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 21 17 20 27 20 22

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich 
trzech miesiącach 18 18 20 12 22 20

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 9 6 6 7 17 5

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 30 32 38 29 24 30

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 22 27 16 25 17 23

 

8. Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, leasing) w marcu 2021 r. 
w porównaniu z lutym 2021 r. …

…wzrósł? 9 9 11 12 12 3

…pozostał bez zmian? 82 82 81 75 84 85

…zmalał? 9 9 8 13 4 12

 

9. Jak dla Państwa firmy w ostatnich trzech miesiącach (od stycznia do marca 2021 r.) zmienił się dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania (np. kredyty, obligacje, leasing, factoring). Czy jest…

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 17 17 4 22 20 21

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 13 8 12 11 21 13

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 59 68 68 57 50 53

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 5 5 5 6 5 3

…zdecydowanie łatwiej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 1 0 0 2 3 0

nie dotyczy 5 2 11 2 1 10

10. Jak oceniają Państwo obecną płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy jest ona...

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy? 53 43 76 50 44 51

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 24 32 14 25 31 19

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 15 18 6 18 19 15

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 8 7 4 7 6 15
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
kwiecień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

1. Czy w marcu 2021 r. zmieniła się łączna wartość sprzedaży w Państwa firmie? Prosimy o podanie szacunkowej zmiany w porównaniu 
z lutym 2021 r.

wzrosła o więcej niż 10 proc. 14 13 12 21 9

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 5 7 11 14

pozostała bez zmian 39 32 42 45 55

spadła o mniej niż 10 proc. 8 8 10 5 10

spadła o więcej niż 10 proc. 31 42 29 18 12

 

2. Jak Państwa zdaniem zmieni się łączna wartość sprzedaży w firmie w kwietniu 2021 r.? Prosimy o podanie szacunkowej zmiany 
w porównaniu z końcem marca 2021 r.

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 15 18 13 12 11

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 7 6 8 9 12

pozostanie bez zmian 44 44 40 49 49

spadnie o mniej niż 10 proc. 12 6 15 16 16

spadnie o więcej niż 10 proc. 22 26 24 14 12

 

3. Czy w marcu 2021 r. zmieniła się liczba nowych zamówień w Państwa firmie? Prosimy o podanie szacunkowej zmiany w porównaniu 
z końcem lutego 2021 r.

wzrosła o więcej niż 10 proc. 11 11 12 14 7

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 4 8 10 16

pozostała bez zmian 55 55 48 64 59

spadła o mniej niż 10 proc. 7 5 12 3 7

spadła o więcej niż 10 proc 19 25 20 9 11

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 80 79 79 78 90

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 14 14 14 19 6

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 6 7 7 3 4

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 88 88 85 92 90

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 4 4 4 3 2

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 8 8 11 5 8

 

6. Przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych na najbliższy miesiąc zmianach popytu, moce produkcyjne (np. pracownicy, 
budynki, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, itp.) Państwa przedsiębiorstwa są… 

…zbyt duże 19 20 23 16 13

…wystarczające 65 63 57 72 83

…zbyt małe 16 17 20 12 4
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Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

7. Czy Państwa przedsiębiorstwo poniosło wydatki na inwestycje w aktywa materialne (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, 
budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) lub niematerialne (np. wydatki na badania i rozwój, prawa własności intelektualnej, 
analizy rynkowe, inwestycje w kapitał ludzki) w ostatnich trzech miesiącach (styczeń-marzec 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (październik-grudzień 2020 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach 21 21 22 22 14

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich trzech miesiącach 18 14 18 15 42

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 9 7 8 14 9

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 30 31 24 36 35

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 22 27 28 13 0

 

8. Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, leasing) w marcu 2021 r. 
w porównaniu z lutym 2021 r. …

…wzrósł? 9 7 10 11 11

…pozostał bez zmian? 82 83 83 76 84

…zmalał? 9 10 7 13 5

 

9. Jak dla Państwa firmy w ostatnich trzech miesiącach (od stycznia do marca 2021 r.) zmienił się dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania (np. kredyty, obligacje, leasing, factoring). Czy jest…

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 17 24 18 11 7

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 13 14 12 16 9

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 59 50 59 65 71

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 5 5 2 3 11

…zdecydowanie łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 1 3 0 0 0

nie dotyczy 5 4 9 5 2

 

10. Jak oceniają Państwo obecną płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy jest ona...

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 53 43 51 69 70

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 24 26 24 21 19

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 15 20 17 7 9

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 8 11 8 3 2
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Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego 

historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka 
i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów 
życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem 
analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych 
i społecznych w kraju oraz za granicą.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka 

instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy 
kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe finansuje m.in. największe 
inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza 
przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, 
których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają 
wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. 

Dbając o zrównoważony rozwój kraju, Bank jest obecny w każdym regionie 
Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, 
które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie i Londynie. BGK ma unikalne 
doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji 
oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce 
gospodarczej Polski. 

Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony 
biznes, dlatego Bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, 
innowacje, ekologię oraz uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.


