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Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 4.05.-5.05.2021 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.

Przedstawiamy też wybrane odpowiedzi przedsiębiorców w odniesieniu do obszarów, w których w maju zaobserwowaliśmy istotne 
zmiany w porównaniu z kwietniem. Szczegółowe i pełne wyniki prezentujemy w tabelach na końcu opracowania. 
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Miesięczny Indeks Koniunktury zmalał w maju o 2,1 pkt. do po-
ziomu 95,0 pkt. Oznacza to nieznaczne pogorszenie koniunktury 
względem poprzedniego miesiąca. Tak jak we wszystkich poprzed-
nich pomiarach, poziom MIK jest poniżej odczytu neutralnego, co 
oznacza przewagę negatywnych nastrojów przedsiębiorców nad 
pozytywnymi.

O niższym wyniku MIK w piątym odczycie zadecydowało głównie 
obniżenie poziomu inwestycji (-19,5 pkt.) oraz niższa wartość sprze-
daży (-8,1 pkt.). Negatywny wpływ tych dwóch czynników został 
po części zrekompensowany wzrostem płynności finansowej firm 
(5,4 pkt.), wzrostem zatrudnienia (3,7 pkt.) oraz poprawą dopasowa-
nia aktualnych mocy produkcyjnych do zapotrzebowania (3,7 pkt.).

Trzy komponenty MIK przyjmują poziomy powyżej odczytu 
neutralnego: zatrudnienie (111,8), wynagrodzenia (104,6) i płyn-
ność finansowa (121,3). Oznacza to przewagę ocen pozytywnych 
nad negatywnymi w badanych obszarach. Warto zwrócić uwagę, 
że te trzy komponenty pozostają powyżej odczytu neutralnego od 
początku pomiaru, zaś w odniesieniu do zatrudnienia i wynagro-
dzeń w kolejnych badaniach nie obserwujemy znaczących wahań 
w odczytach.

W porównaniu z poprzednim miesiącem największa poprawa 
wyników nastąpiła w płynności finansowej firm (5,4 pkt.). Obecnie 
55 proc. firm dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na 
funkcjonowanie dłużej niż 3 miesiące. Poprawa (o 3,7 pkt.) nastąpiła 
również w zatrudnieniu oraz w mocach produkcyjnych. 

Pogorszyły się natomiast wyniki dotyczące wartości sprzeda-
ży (-8,1 pkt.), a także znacznie pogorszyły się wskaźniki dotyczące 
inwestycji firm (-19,5 pkt.). Pod względem inwestycji obecny wynik 
(49,1 pkt.) jest najniższy spośród wszystkich pomiarów i pozostaje 
znacznie poniżej odczytu neutralnego.

MIK zestawienie comiesięczne 

MIK według komponentów
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Wartość sprzedaży Nowe zamówienia Zatrudnienie Wynagrodzenia Moce produkcyjne Inwestycje Płynność �nansowa
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Względnie najwyższy i powyżej odczytu neutralnego poziom 
wskaźnika odnotowano w branży TSL (101,7 pkt.), zaś wskaźnik dla 
budownictwa jest zbliżony do odczytu neutralnego (99,6 pkt.).

Zdecydowany spadek nastrojów nastąpił w produkcji, w któ-
rej obecnie poziom MIK wynosi 89,4 pkt. i jest niższy o 18,9 pkt. niż 
w marcu. Za spadki w tej branży odpowiada głównie mniejsza war-
tość sprzedaży w kwietniu m/m, na którą wskazało 45 proc. firm pro-
dukcyjnych, a także spadek liczby nowych zamówień m/m, na co 
wskazało 29 proc. firm.

Od lutego z miesiąca na miesiąc poprawiają się nastroje w bu-
downictwie osiągając w ostatnim odczycie poziom zbliżony do 
neutralnego, co jest związane z rosnącym popytem na mieszkania 
oraz sezonowym charakterem prac w tej branży. Z kolei od dwóch 
miesięcy nastroje w sektorze usług pozostają poniżej odczytu 
neutralnego. 

MIK według branż

Pogorszenie nastrojów nastąpiło we wszystkich kategoriach 
firm, przy czym największy spadek odnotowaliśmy wśród dużych 
podmiotów (o 12,8 pkt.), w szczególności dużych przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Dla tej kategorii firm oznacza to spadek nastrojów 
do poziomu poniżej odczytu neutralnego (97,1). Po raz pierwszy od 
stycznia w dużych firmach zaczęły przeważać nastroje negatywne 
nad pozytywnymi. 

Spadki odnotowane w średnich i małych podmiotach wyniosły 
odpowiednio -7,4 pkt. oraz -7,1 pkt. Z kolei najmniejszy spadek od-
notowały firmy mikro (-1,8 pkt.).

Mimo że spadki nastrojów w firmach mikro i małych m/m były 
relatywnie najmniejsze, to nadal sytuacja tych podmiotów pozostaje 
gorsza niż większych firm i odbiega od odczytu neutralnego odpo-
wiednio o -10,5 pkt. oraz -12,1 pkt.

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny

81,8

114,5
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Wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego wskazują, 
że obecna koniunktura jest postrzegana znacznie poniżej poziomu 
neutralnego, a przyszła – znacznie powyżej. Indeks diagnostycz-
ny wyznaczony na podstawie aktualnej wartości sprzedaży, liczby 
nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz poziomu inwestycji 
wynosi 81,8 pkt. i jego wartość spadła o 5,9 pkt. m/m. Z kolei in-
deks prognostyczny wyznaczony na podstawie ocen planowanej 
wielkości sprzedaży, zatrudnienia, wynagrodzeń pracowników oraz 
oceny płynności finansowej wynosi 114,5 pkt., co oznacza wzrost 
o 9,9 pkt. m/m.

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

Majowy odczyt MIK potwierdza wpływ na zachowania przedsiębiorców dotyczące poziomu 
zachorowań na COVID-19 i obostrzeń wprowadzanych dla biznesu w związku z pandemią, a tak-
że sprawności szczepień. III fala zachorowań i utrzymujący się lockdown części przedsiębiorstw 
spowodowały pogorszenie nastrojów przedsiębiorców. Odzwierciedla to Majowy Indeks Koniunk-
tury, będący wypadkową znacznego obniżenia poziomu inwestycji i niższej wartości sprzeda-
ży oraz poprawy płynności finansowej firm, wzrostu zatrudnienia i lepszego dopasowania mocy 
produkcyjnych do zapotrzebowania. Na pogorszenie wskaźników dotyczących sprzedaży i in-
westycji m/m wpłynęła niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz obserwowany 
wzrost ryzyka działalności biznesowej. Stąd powstrzymywanie się części firm (szczególnie dużych 
i produkcyjnych) od inwestowania, chociaż kwiecień br. nie przyniósł istotnych zmian w dostępie 
do zewnętrznych źródeł finansowania. Poprawiły się nastroje w budownictwie, osiągając w ma-
jowym odczycie poziom bardzo zbliżony do neutralnego. Wiąże się to z sezonowym charakterem 
prac w tym sektorze gospodarki oraz obserwowanym rosnącym popytem na mieszkania. Firmy 
budowlane – częściej niż produkcyjne i usługowe – realizowały inwestycje i też najczęściej je 
zwiększały. Z kolei w sektorze usług od dwóch miesięcy nastroje przedsiębiorców pozostawały 
poniżej odczytu neutralnego, co wynika z długotrwałego lockdownu wielu branż usługowych (hotelarstwo, gastronomia, branża 
eventowa, turystyka). Zdecydowanie pozytywnie trzeba ocenić poprawę płynności finansowej firm (większość ma wystarczające 
środki pozwalające na funkcjonowanie na rynku ponad 3 miesiące). Bez niej trudno byłoby firmom wrócić do poziomów działalności 
sprzed pandemii. Małe jednostki, choć są w trudniejszej sytuacji ekonomicznej niż duże, trwają na lokalnych rynkach, dbając o za-
chowanie płynności finansowej, którą oceniają jako kluczową dla przetrwania i możliwości rozwoju firmy. Pozytywnym zjawiskiem 
jest też utrzymująca się stabilizacja na rynku pracy.

dr Urszula Kłosiewicz-Górecka
Zespół Foresightu 

Gospodarczego PIE
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw  
w maju 2021 r. – wybrane wyniki badań ankietowych (w proc. odpowiedzi)

8 7 47 9 29

11 7 39 8 35

4 507 8 31

7 8 53 16 16

14 7 56 5 18

9 7 39 15 30

7 4710 5 31

9 4 55 7 25

12 7 43 11 27

4 497 9 31
Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

Bez zmianWzrost o mniej niż 10 proc.Wzrost o ponad 10 proc.

Spadek o ponad 10 proc.Spadek o mniej niż 10 proc.

14 73 13

15 69 16

16 68 16

9 83 8

8 86 6

16 74 10

12 80 8

13 69 18

8 75 17

19 68 13
Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

...zbyt małe...wystarczające...zbyt duże

Według 15 proc. firm wartość sprzedaży w kwietniu, 
w porównaniu z marcem, wzrosła, w tym 7 proc. odnoto-
wało wzrost przekraczający 10 proc. Natomiast 38 proc. 
odnotowało spadek, w tym aż 29 proc. stwierdziło, że 
o więcej niż 10 proc. 

Wzrost sprzedaży najczęściej wystąpił wśród du-
żych firm (21 proc.), a najrzadziej wśród małych (11 proc.). 
Udział firm, które doświadczyły zmniejszenia sprzedaży, 
rośnie wraz ze spadkiem ich wielkości. Spadek sprzeda-
ży zasygnalizowało 43 proc. firm mikro, a tylko 23 proc. 
dużych. Należy jednak zauważyć, że wśród dużych firm 
o 6 pkt. proc. (w porównaniu z badaniem sprzed miesią-
ca) wzrósł udział firm wskazujących na spadek wartości 
sprzedaży o więcej niż 10 proc. 

W przekroju sektorowym wzrost sprzedaży najczę-
ściej odnotowały firmy budowlane (19 proc.), a następnie 
handlowe i produkcyjne (odpowiednio 17 proc. i 16 proc.). 
Natomiast spadek sprzedaży – najczęściej firmy produk-
cyjne (45 proc.) i usługowe (40 proc.).

Najczęściej firmy wskazywały na wystarczający 
poziom mocy produkcyjnych (73 proc.). Nieco wyższy 
odsetek sygnalizował zbyt duży ich poziom (14 proc.), 
niż zbyt mały (13 proc.). Nie można jednoznacznie po-
zytywnie ocenić dość niskiego odsetka firm odczu-
wających barierę niewystarczających mocy produk-
cyjnych. Może to świadczyć o małych możliwościach 
aktywizacji działalności gospodarczej, mimo nakładów 
inwestycyjnych.

Na zbyt duże moce produkcyjne w większym stop-
niu wskazywały firmy małe i mikro (odpowiednio 16 proc. 
i 15 proc.) niż średnie i duże (odpowiednio 9 proc. 
i 8 proc.). Natomiast na zbyt małe – szczególnie firmy mi-
kro i małe (po 16 proc.), a najmniej duże (6 proc.).

Wśród głównych sektorów występowanie zbyt du-
żych mocy sygnalizowały najczęściej firmy reprezentu-
jące inne usługi (19 proc.) i produkcyjne (16 proc.), a naj-
rzadziej budowlane (8 proc.). Z kolei zbyt małe moce 
występowały najczęściej w branży TSL (18 proc.) i bu-
dowlanej (17 proc.), a najrzadziej wśród firm handlowych 
(8 proc.). 

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

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…
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18 14 7 38 23

21 10 5 36 28

17 14 6 38 25

17 15 8 46 14

9 30 16 36 9

14 11 5 37 33

13 18 5 44 20

22 14 2 44 18

23 11 15 36 15

17 16 7 32 28
Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

Tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach
Tak, poziom tych wydatków był taki sam jak w poprzednich trzech miesiącach
Tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach

Nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości  nansowe na to 
nie pozwoliły 

Nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby inwestowania

6 87 7

5 90 5

8 83 9

4 86 10

4 92 4

5 88 7

1 88 11

7 84 9

9 88 3

5 87 8
Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

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

Niemal połowa badanych firm realizowała inwestycje 
w ostatnich trzech miesiącach. Wyższe wydatki inwesty-
cyjne niż w poprzednich trzech miesiącach poniosło 
18 proc., a mniejsze 7 proc. przedsiębiorstw. Wśród firm, 
które nie poniosły wydatków inwestycyjnych przeważają 
te, które nie dostrzegły potrzeby inwestowania (38 proc. 
ogółu badanych). Natomiast niemal co czwarta jednost-
ka nie inwestowała z powodu braku możliwości.

Przeważnie inwestowały duże firmy (55 proc.). Inwe-
stycje najczęściej zwiększały mikrofirmy (21 proc.), a naj-
rzadziej duże przedsiębiorstwa (9 proc.). Potrzeby inwe-
stowania nie dostrzegała blisko połowa średnich firm 
(46 proc.). Udział firm, które nie miały możliwości inwe-
stowania z powodu braku środków finansowych, rośnie 
wraz ze spadkiem ich wielkości. Brak możliwości inwe-
stowania sygnalizowało tylko 9 proc. firm dużych, ale aż 
28 proc. mikrofirm. 

Firmy budowlane najczęściej realizowały inwestycje 
(49 proc.) i przeważnie je zwiększały (23 proc.). Natomiast 
najrzadziej inwestowały jednostki produkcyjne (30 proc.). 
Najczęściej na brak potrzeby inwestowania wskazywały 
firmy TSL (44 proc.), a na brak możliwości inwestowania 
– firmy produkcyjne (33 proc.).

Kwiecień nie przyniósł istotnych zmian poziomu 
finansowania bieżącej działalności firm środkami ze-
wnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, leasing). Na 
jego wzrost wskazało 6 proc., a spadek 7 proc. przed-
siębiorstw. Natomiast 87 proc. jednostek nie dostrzegło 
zmiany.

Najczęściej wzrost poziomu finansowania zewnętrz-
nego sygnalizowały małe firmy (8 proc.), a najrzadziej 
średnie i duże (po 4 proc.). Natomiast zmniejszenie – naj-
częściej średnie (10 proc.) i małe (9 proc.), a najrzadziej 
duże (4 proc.).

Wśród głównych branż na zwiększenie zewnętrzne-
go finansowania wskazało najwięcej jednostek budow-
lanych (9 proc.) i firm sektora TSL (7 proc.), a zaledwie 
1 proc. handlowych. Z kolei zmniejszenie odczuły w naj-
większym stopniu przedsiębiorstwa handlowe (11 proc.) 
i branży TSL (9 proc.), a w najmniejszym – budowlane 
(3 proc.). 

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 (luty-kwiecień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków względem poprzednich 
trzech miesięcy (listopad 2020-styczeń 2021 r.)?

Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, 
leasing) w kwietniu 2021 r., w porównaniu z marcem 2021 r., … 
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2 5 60 16 12 5

5 8 50 16 17 4

1 3 66 16 11 3

1 583 19 10 9

2 78 13 7

5 6 57 18 11 3

3 71 11 9 6

1 4 64 20 6 5

5 10 55 15 13 2

1 54 16 19 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 2021 r. większość firm (60 proc.) nie od-
czuła zmiany utrudnień w dostępie do zewnętrznych 
źródeł finansowania w ostatnich trzech miesiącach. Na 
łatwiejszy dostęp wskazało 7 proc. firm, w tym na zdecy-
dowanie łatwiejszy tylko 2 proc. Natomiast na trudniejszy 
dostęp skarżyło się 28 proc. badanych, w tym na zdecy-
dowanie trudniejszy 12 proc.

Poprawę dostępu dostrzegło najwięcej mikrofirm 
(13 proc.), a najmniej dużych (2 proc.). Z kolei wysokim 
udziałem dostrzegających wzrost utrudnień wyróżniły się 
mikrofirmy (33 proc.), a niskim – duże (13 proc.). 

Szczególnie często na ułatwienia w dostępie do fi-
nansowania zewnętrznego wskazywały jednostki bu-
dowlane (15 proc.) i produkcyjne (11 proc.), a najrzadziej 
reprezentujące inne usługi (1 proc.). Natomiast na wzrost 
utrudnień skarżyły się najczęściej przedsiębiorstwa re-
prezentujące inne usługi (35 proc.), a najrzadziej han-
dlowe (20 proc.), wśród których dominowały firmy mikro 
i małe, niechętnie korzystające z kredytów bankowych.

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

Komentarz BGK 

Majowy odczyt MIK potwierdza większość tendencji zaobserwowanych w poprzednich mie-
siącach. Utrzymują się pozytywne trendy w zatrudnieniu oraz płynności finansowej, słabną, 
ale są wciąż pozytywne nastroje dotyczące płac. Nadal widać lepsze nastroje w większych 
firmach, jednak trudno mówić o pozytywnych niespodziankach. Do negatywnych zjawisk trze-
ba zaliczyć powrót do poziomu poniżej neutralnego indeksu produkcyjnego oraz zachowanie 
wskaźnika inwestycyjnego, który wrócił do wcześniejszego trendu wskazującego na stopniowe 
pogarszanie się nastrojów. Szczególnym powodem do zastanowienia powinno być zachowa-
nie komponentu inwestycyjnego, którego poprawę przywitaliśmy z nadzieją miesiąc wcześniej. 
Odbudowa działalności inwestycyjnej firm jest nie tylko istotnym elementem bieżącego PKB, 
ale także jednym z warunków utrzymania długookresowych zdolności wzrostowych polskiej 
gospodarki. Można mieć nadzieję, że utrzymujące się ograniczenie aktywności inwestycyjnej 
firm ma wciąż główne podłoże w trwającej niepewności pandemicznej, która powinna maleć 
w nadchodzących miesiącach. 

Mateusz Walewski
Dyrektor Biura Badań i Analiz BGK

Główny ekonomista

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 –  
maj 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 9 7 9 12 4

wzrosła o mniej niż 10 proc. 7 7 10 4 7 7

pozostała bez zmian 47 39 47 55 43 49

spadła o mniej niż 10 proc. 9 15 5 7 11 9

spadła o więcej niż 10 proc. 29 30 31 25 27 31

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 16 8 25 9 19 20

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 13 17 13 10 11 15

pozostanie bez zmian 56 55 48 64 60 51

spadnie o mniej niż 10 proc. 5 8 5 4 2 6

spadnie o więcej niż 10 proc. 10 12 9 13 8 8

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 8 6 8 11 6

wzrosła o mniej niż 10 proc. 7 9 9 6 4 6

pozostała bez zmian 61 54 59 68 65 58

spadła o mniej niż 10 proc. 7 11 10 3 8 5

spadła o więcej niż 10 proc 17 18 16 15 12 25

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 79 87 78 82 73 77

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 16 12 15 12 22 17

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 5 1 7 6 5 6

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 91 92 98 91 84 93

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 3 2 0 4 3 3

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 6 6 2 5 13 4

 

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 14 16 12 13 8 19

…wystarczające 73 74 80 69 75 68

…zbyt małe 13 10 8 18 17 13
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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 (luty-kwiecień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (listopad 2020-styczeń 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 18 14 13 22 23 17

tak, poziom tych wydatków był taki sam jak w poprzednich 
trzech miesiącach 14 11 18 14 11 16

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 7 5 5 2 15 7

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 38 37 44 44 36 32

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 23 33 20 18 15 28

 

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

…wzrósł? 6 5 1 7 9 5

…pozostał bez zmian? 87 88 88 84 88 87

…zmalał? 7 7 11 9 3 8

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 12 11 9 6 13 19

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 16 18 11 20 15 16

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 60 57 71 64 55 54

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 5 6 3 4 10 0

…zdecydowanie łatwiej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 2 5 0 1 5 1

nie dotyczy 5 3 6 5 2 10

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy? 55 56 71 53 53 42

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 26 27 20 25 30 27

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 14 15 7 15 15 18

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 5 2 2 7 2 13
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
maj 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 
ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 11 4 7 14

wzrosła o mniej niż 10 proc. 7 7 7 8 7

pozostała bez zmian 47 39 50 53 56

spadła o mniej niż 10 proc. 9 8 8 16 5

spadła o więcej niż 10 proc. 29 35 31 16 18

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 16 18 12 14 28

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 13 10 17 10 21

pozostanie bez zmian 56 55 53 66 47

spadnie o mniej niż 10 proc. 5 3 6 7 2

spadnie o więcej niż 10 proc. 10 14 12 3 2

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 10 2 8 20

wzrosła o mniej niż 10 proc. 7 6 6 5 16

pozostała bez zmian 61 54 65 71 55

spadła o mniej niż 10 proc. 7 9 8 5 2

spadła o więcej niż 10 proc 17 21 19 11 7

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 79 81 73 83 80

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 16 13 21 13 18

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 5 6 6 4 2

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 91 91 92 93 90

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 3 2 4 2 0

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 6 7 4 5 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 14 15 16 9 8

…wystarczające 73 69 68 83 86

…zbyt małe 13 16 16 8 6
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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 (luty-kwiecień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (listopad 2020-styczeń 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach 18 21 17 17 9

tak, poziom tych wydatków był taki sam jak w poprzednich trzech miesiącach 14 10 14 15 30

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 7 5 6 8 16

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 38 36 38 46 36

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 23 28 25 14 9

 

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

…wzrósł? 6 5 8 4 4

…pozostał bez zmian? 87 90 83 86 92

…zmalał? 7 5 9 10 4

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 12 17 11 10 0

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 16 16 16 19 13

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 60 50 66 58 78

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 5 8 3 3 2

…zdecydowanie łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 2 5 1 1 0

nie dotyczy 5 4 3 9 7

 

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 55 44 54 67 76

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 26 30 23 23 22

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 14 18 19 6 2

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 5 8 4 4 0
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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 wiele inicjatyw promujących przedsiębiorczość, 
innowacje, ekologię oraz uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.


