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Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 30.07. i 2.08.2021 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 w odniesieniu do obszarów, w których w sierpniu zaobserwowaliśmy istotne 
zmiany w porównaniu z lipcem. Szczegółowe i pełne wyniki pokazujemy w tabelach na końcu opracowania. 
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Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w sierpniu o 3,9 pkt. do 
poziomu 110,9 pkt. Oznacza to poprawę koniunktury względem 
poprzedniego miesiąca oraz wskazuje na przewagę pozytywnych 
nastrojów przedsiębiorców. To trzeci – od początku roku – odczyt 
MIK powyżej poziomu neutralnego. Od czerwca większość przed-
siębiorców ocenia pozytywnie koniunkturę w polskiej gospodarce, 
co bezpośrednio wynika z możliwości funkcjonowania w warunkach 
gospodarczych bez ścisłych restrykcji.

O wyższym wyniku MIK w ósmym odczycie w największym stop-
niu zadecydowały: pozytywna zmiana w wartości sprzedaży (+3,2 pkt.), 
płynności finansowej (+13,3 pkt.) oraz wzrost inwestycji (+19,6 pkt.).

W sierpniowym odczycie komponenty MIK – poza inwestycja-
mi – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe 
wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (135,6) oraz 
zatrudnienia (116,8) i wynagrodzeń (109,7). Należy jednak zauwa-
żyć, że wskaźniki dotyczące rynku pracy, choć pozostały powyżej 
odczytu neutralnego to, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 
nie wzrosły. MIK dla zatrudnienia spadł o 3,1 pkt., a dla wynagro-
dzeń pozostał bez zmian m/m. Jedynym komponentem pozosta-
jącym poniżej odczytu neutralnego – zarówno w tym miesiącu, jak 
i w poprzednich – były inwestycje. Jednak wartość wskaźnika dla 
inwestycji sukcesywnie wzrasta od maja, a w odczycie sierpnio-
wym osiągnęła poziom 93,1 pkt., czyli o 19,6 pkt. więcej niż w lipcu 
i aż o 44 pkt. więcej niż w maju.

W porównaniu z lipcem, poprawę wyników zaobserwowano 
w sprzedaży i w płynności finansowej przedsiębiorstw, natomiast 
pogorszenie – w liczbie nowych zamówień. Moce produkcyjne po-
zostały na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

MIK zestawienie comiesięczne 

MIK według komponentów
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Od trzech miesięcy przedstawiciele wszystkich badanych branż 
oceniają koniunkturę pozytywnie, co bezpośrednio wynika z możliwo-
ści funkcjonowania w gospodarce bez ścisłych restrykcji. 

Poprawa nastrojów przedsiębiorców, wyrażająca się we wzro-
ście wartości indeksu w sierpniu w porównaniu z lipcem br., najsilniej 
wystąpiła wśród firm TSL (+7,9 pkt. m/m) oraz budowlanych (+6 pkt.) 
i handlowych (+4,7 pkt.). Branże te korzystają z sezonowego wzrostu 
przychodów/sprzedaży i „nadrabiają” straty poniesione podczas pan-
demii. Natomiast nieznaczny spadek indeksu koniunktury odnotowały 
firmy produkcyjne (-1,8 pkt.) i usługi (-3,2 pkt.), ale nadal w tych bran-
żach poziom nastrojów jest najwyższy i znacznie powyżej odczytu 
neutralnego.

MIK według branż

W sierpniu poprawa nastrojów najbardziej widoczna jest w małych 
przedsiębiorstwach, które jeszcze miesiąc temu wskazywały odczyt 
poniżej neutralnego. Obecnie odnotowano wzrost o 11,6 pkt. Zdecy-
dowanie mniejszy, ale widoczny wzrost nastąpił wśród dużych pod-
miotów (o 4,3 pkt.) i uplasował je na pierwszym miejscu pod względem 
liczby punktów powyżej poziomu odczytu neutralnego. Pogorszenie 
nastrojów w sierpniu obserwujemy w średnich firmach, które jednak, 
mimo spadku  nastrojów (-8,4 pkt.), nadal plasują się powyżej odczy-
tu neutralnego. Nadal dość pesymistycznie koniunkturę oceniają 
mikrofirmy.

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny
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Po raz pierwszy od stycznia indeks diagnostyczny osiągnął war-
tość przekraczającą odczyt neutralny. Wyniki indeksu diagnostycz-
nego i prognostycznego wskazują, że zarówno obecna koniunktura, 
jak i przyszła są postrzegane powyżej poziomu neutralnego. Indeks 
diagnostyczny, wyznaczony na podstawie aktualnej wartości sprze-
daży, liczby nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz poziomu 
inwestycji, wynosi w sierpniu 103,6 pkt. i jego wartość wzrasta od 
pomiaru w lipcu (+4,3 pkt.). Z kolei indeks prognostyczny, wyzna-
czony na podstawie ocen planowanej wielkości sprzedaży, zatrud-
nienia, wynagrodzeń pracowników oraz oceny płynności finanso-
wej, wynosi 115,9 pkt., co również oznacza wzrost w porównaniu 
z lipcem o 2,4 pkt.

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

Już od trzech miesięcy MIK pokazuje dobrą koniunkturę, a w sierpniu osiągnął najwyższy po-
ziom z dotychczas przez nas notowanych. Warto podkreślić, że ostatnia poprawa MIK nie była 
bezpośrednio związana ze znoszeniem restrykcji, bowiem te miały miejsce w poprzednich mie-
siącach (maj, czerwiec). Jednak wzrost dochodów ludności i kontynuacja realizacji odłożonego 
popytu sprawiły, że rosła sprzedaż dóbr i usług, a w efekcie poprawiła się i tak wysoka płynność 
finansowa przedsiębiorstw. Wzrostowi popytu sprzyjała też pełnia sezonu turystycznego. 

We wszystkich branżach przeważają pozytywne nastroje przedsiębiorców. W sierpniu najbar-
dziej  wzrosły one w branży TSL i budowlanej, co jest uzasadnione sezonowym ożywieniem ich 
działalności. Wskaźnik dla produkcji nadal pozostaje na najwyższym poziomie spośród wszyst-
kich branż, chociaż w sierpniu nastąpił jego niewielki spadek. Wystąpiła więc zgodność odczytu 
MIK ze wskaźnikiem PMI dla polskiego przemysłu, który również uległ obniżeniu. Spadek obu 
wskaźników wywołały głównie czynniki podażowe (wąskie gardła w łańcuchach dostaw oraz braki 
surowców i materiałów), ale również pewne obniżenie popytu ze strony przemysłu niemieckiego, 
wynikające również z barier podażowych. 

Przedsiębiorstwom coraz trudniej zaspokoić popyt, co potwierdza rosnąca liczba firm deklarujących zbyt małe moce produk-
cyjne. Zrozumiały jest więc zdecydowany wzrost wskaźnika inwestycji. Jednak większą barierą dla  wzrostu produkcji, niż stan ma-
jątku trwałego, jest czynnik pracy. Potwierdzają to najnowsze dane Eurostatu, z których wynika, że bezrobocie w Polsce zmniejsza 
się, a niższe jest tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pozostają na wysokim 
poziomie. Na wzrost wynagrodzeń wpływa wysoka inflacja oraz sezonowe zapotrzebowanie na pracowników. Podwyżki najczęściej 
planuje branża budowlana (co szósta firma), która szczególnie dotkliwie odczuwa brak pracowników. Aktywne w obszarze zatrud-
nienia i wynagrodzeń zamierzają być firmy duże. Co trzecie duże przedsiębiorstwo planuje wzrost zatrudnienia, a co szóste wzrost 
wynagrodzeń. Firmy te mogą podejmować takie działania, gdyż mają zdecydowanie najwyższą płynność finansową.

Firmy nie tylko korzystnie oceniają obecną sytuację, ale patrzą z optymizmem w przyszłość. Wzrósł zarówno indeks progno-
styczny, jak i diagnostyczny, a oba indeksy przekraczają poziom neutralny. Fakt, że prognostyczny jest znacznie wyższy od dia-
gnostycznego może świadczyć o tym, że firmy nie obawiają się powrotu  obostrzeń stosowanych podczas dotychczasowych fal 
pandemii i nauczyły się funkcjonować w trudnych warunkach pandemii.

dr Piotr Ważniewski
Zespół Foresightu 

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

...zmniejszyć wynagrodzenia?...utrzymać wynagrodzenia?...zwiększyć wynagrodzenia?

Podobny odsetek firm wskazał na wzrost i spa-
dek wartości sprzedaży m/m (odpowiednio: 25 proc. 
i 24 proc.). Firmy, które w lipcu odnotowały wzrost sprze-
daży są w większości w grupie firm dużych (37 proc.) i dzia-
łają w budownictwie (29 proc.), natomiast najmniej  jest 
ich w branży TSL (18 proc.) i grupie mikrofirm (19 proc.). 

Zdecydowanie najwięcej wskazań na wzrost sprze-
daży przekraczający 10 proc. jest wśród firm handlowych 
(20 proc.) oraz budowlanych (18 proc.), z których pierw-
sze korzystają z realizacji odłożonego popytu klientów 
z okresu lockdownu, a druga grupa firm z sezonowości prac 
w branży i wzrostu sprzedaży artykułów budowlanych. 

Najwięcej firm ze spadkiem wartości sprzedaży jest 
w grupie mikrofirm (36 proc.), które silnie dotknął lock-
down, oraz w handlu (30 proc.) i branży TSL (28 proc.), 
w których stosunkowo często przedsiębiorstwa borykają 
się z problemem zatorów płatniczych.

Z  sierpniowego odczytu wynika, że aż 89 proc. firm 
w najbliższych trzech miesiącach planuje pozostawić 
wynagrodzenia na niezmienionym poziomie, a co dziesią-
te przedsiębiorstwo chce je zwiększyć. Zaledwie 1 proc. 
wskazań dotyczy planów obniżenia wynagrodzeń. 

Największy odsetek wskazań dotyczących podnie-
sienia wynagrodzeń dotyczy dużych przedsiębiorstw 
(16 proc.). Ponadto, żadna z dużych firm w najbliższych 
trzech miesiącach nie przewiduje obniżania wynagro-
dzeń. Na podwyższenie wynagrodzeń najczęściej goto-
wa jest branża budowlana (16 proc. wskazań, podobnie 
jak w poprzednim odczycie) oraz handel (11 proc. wska-
zań, niemal dwukrotnie więcej względem poprzedniego 
odczytu). Poza tym, nikt z przedstawicieli branży budow-
lanej nie planuje obniżenia wynagrodzeń w najbliższych 
trzech miesiącach.

Czy w lipcu 2021 r. zmieniła się łączna wartość sprzedaży w Państwa firmie? Prosimy o podanie szacunkowej 
zmiany w porównaniu do czerwca 2021 r.

Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach …
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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
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...pozostał bez zmian...wzrósł ...zmalał

W sierpniowym badaniu udział przedsiębiorstw, które 
poniosły wydatki inwestycyjne wynosi 48 proc. (o 2 pkt. 
proc. więcej m/m), a udział przedsiębiorstw nie inwestu-
jących – 52 proc. (o 2 pkt. proc. mniej m/m). Wydatki inwe-
stycyjne deklarują i nie zmniejszają ich przede wszystkim 
firmy duże (67 proc. wobec 62 proc. w lipcu) oraz produk-
cyjne (50 proc. wobec 45 proc. w lipcu). Wyższy poziom 
wydatków inwestycyjnych niż w poprzednich trzech mie-
siącach dotyczy 22 proc. firm. Najwięcej  jest ich w branży 
TSL (31 proc.), a najmniej (14 proc.) w handlu.

Brak potrzeby inwestowania deklaruje 39 proc. firm, 
czyli o 3 pkt. proc. więcej m/m. Zdecydowanie częściej 
zjawisko to dotyczy firm mniejszych niż dużych. 

Systematycznie zmniejsza się udział przedsiębiorstw, 
które nie inwestują, gdyż nie pozwalają na to ich możliwo-
ści finansowe. Wskazuje to na poprawę ich sytuacji ekono-
micznej i zwiększenie znaczenia unowocześniania firmy, 
zarówno w obszarze aktywów materialnych, jak i niemate-
rialnych. Udział przedsiębiorstw, które nie miały możliwo-
ści inwestowania z powodu braku środków finansowych 
w najmniejszym stopniu dotyczy firm dużych (2 proc.), 
a w największym firm handlowych (19 proc.).

Sytuacja dotycząca poziomu finansowania bieżącej 
działalności firm środkami zewnętrznymi w lipcu jawi się 
podobnie jak miało to miejsce w czerwcu. W lipcu odsetek 
wskazań na brak zmian jest tylko o 1 pkt proc. większy, zaś 
na wzrost, jak miesiąc wcześniej, wskazało 8 proc.

Pewien wzrost poziomu finansowania zewnętrz-
nego w lipcu, w porównaniu z czerwcem, widoczny 
jest w przypadku firm mikro (+4 pkt. proc.) oraz małych 
(+3 pkt. proc.). Natomiast w przypadku dużych firm na 
wzrost wskazało tylko 2 proc. przedsiębiorców, co stano-
wi zmniejszenie względem odczytu z poprzedniego mie-
siąca o 16 pkt. proc. 

W lipcu na zwiększenie zewnętrznego finansowania 
wskazało 12 proc. firm z branży budowlanej. (+6 pkt. proc. 
względem czerwca) oraz 10 proc. z branży TSL. Natomiast 
spadki finansowania środkami zewnętrznymi uwidoczniły 
się w handlu (12 proc., o 8 pkt. proc. więcej niż w czerwcu) 
oraz w produkcji (9 proc.), w której w poprzednim miesią-
cu odsetek wskazań na spadek był wyższy o 3 pkt. 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 (maj-lipiec 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków względem poprzednich 
trzech miesięcy (luty-kwiecień 2021 r.)?

Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, 
leasing) w lipcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem 2021 r. …
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1 3 70 13 8 5

2 6 65 7 13 7

1 1 70 20 2 6

701 2 18 9

5 81 2 75

8 75 11 2 4

1 1 73 10 5 10

3 62 23 12

5 4 66 10 9 6

2 74 7 11 6
Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

Bez zmian

Odmowa odpowiedzi

Raczej łatwiejZdecydowanie łatwiej

Zdecydowanie trudniejRaczej trudniej

W badaniu sierpniowym 2021 r. w opinii przedsię-
biorców nie nastąpiły istotne zmiany w dostępie do fi-
nansowania zewnętrznego w porównaniu z wynikami 
z poprzednich edycji. Większość firm (70 proc. wobec 
69 proc. w lipcu) nie zgłaszała zmiany w dostępie do ze-
wnętrznych źródeł finansowania w ostatnich trzech mie-
siącach. Na łatwiejszy dostęp wskazało 4 proc. firm, na-
tomiast na trudniejszy 21 proc. ogółem badanych, w tym 
na zdecydowanie trudniejszy 8 proc. przedsiębiorstw.

Poprawę dostępu dostrzegło 9 proc. firm budowla-
nych i po 8 proc. mikrofirm i produkcyjnych. 

Z kolei wysokim udziałem dostrzegających wzrost 
utrudnień w dostępie do finansowania zewnętrznego wy-
różniały się firmy branży TSL (35 proc.) i średnie (27 proc.). 
Rzadziej na utrudnienia w dostępie do finansowania ze-
wnętrznego wskazywały firmy duże (7 proc.) i produkcyj-
ne (13 proc.), wśród których jest dużo przedsiębiorstw 
ponoszących wydatki inwestycyjne i od dawna korzysta-
jących z zewnętrznego finansowania.

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

Komentarz BGK 

Sierpień był kolejnym, trzecim miesiącem, w którym zanotowaliśmy poprawę wskaźnika 
MIK. Jest on wyraźnie wyższy od neutralnego poziomu, co potwierdza solidny stan krajowej 
koniunktury. Niemniej, biorąc pod uwagę sektorową strukturę, w tym wzrost składowej dla bu-
downictwa, sierpniowa poprawa ma po części charakter sezonowy.

Można zauważyć wygasanie efektu nadrabiania strat z pierwszej części roku związanych 
z wcześniejszymi restrykcjami epidemicznymi. Wiele wskazuje, że koniunktura przechodzi 
w stan stabilizacji na wysokim poziomie. Sygnalizują to, mniej dynamiczne niż w poprzednich 
miesiącach,  deklarowane wzrosty sprzedaży oraz ostrożniej formułowane w tym względzie 
oczekiwania.  Przedsiębiorstwa nieco wolniej zwiększają zatrudnienie, czemu towarzyszy sta-
bilna presja płacowa.

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach skutkuje uwidocznio-
ną poprawą ich sytuacji płynnościowej. W sierpniu jej oceny były najlepsze w bieżącym roku. 
Daje to nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą sygnały silniejszego ożywienia w inwestycjach, w zakresie których wyniki badania 
MIK pozostawiają spory niedosyt. W tym kontekście odnotować można także stopniowo rosnący niedobór mocy produkcyjnych 
w przemyśle. 

Piotr Dmitrowski
Departament 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 –  
sierpień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych 

przedsiębiorstw ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 13 7 20 7 18 15

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

pozostała bez zmian 51 52 43 54 57 52

spadła o mniej niż 10 proc. 10 10 13 16 1 7

spadła o więcej niż 10 proc. 15 17 17 12 13 15

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 10 7 8 9 13 11

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 10 14 8 10 9 12

pozostanie bez zmian 58 58 58 53 59 61

spadnie o mniej niż 10 proc. 11 10 12 16 9 6

spadnie o więcej niż 10 proc. 11 11 14 12 10 10

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 9 7 10 4 10 14

wzrosła o mniej niż 10 proc. 10 7 5 10 7 18

pozostała bez zmian 62 66 59 66 68 50

spadła o mniej niż 10 proc. 10 9 14 15 4 10

spadła o więcej niż 10 proc 9 11 12 5 11 8

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 17 17 14 17 21 16

 …utrzymać poziom zatrudnienia? 77 76 79 78 77 76

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 6 7 7 5 2 8

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 10 9 11 5 16 8

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 89 90 88 93 84 90

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 1 1 1 2 0 2

 

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 9 18 9 8 6 6

…wystarczające 74 63 78 75 77 77

…zbyt małe 17 19 13 17 17 17
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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 (maj-lipiec 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków względem 
poprzednich trzech miesięcy (luty-kwiecień 2020 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 22 23 14 31 18 22

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich 
trzech miesiącach 19 27 17 11 22 20

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 7 4 5 6 11 6

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 39 34 45 40 43 36

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 13 12 19 12 6 16

 

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

…wzrósł? 8 6 9 10 12 3

…pozostał bez zmian? 85 85 79 85 82 93

…zmalał? 7 9 12 5 6 4

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 8 2 5 12 9 11

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 13 11 10 23 10 7

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 70 75 75 62 66 74

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 3 8 1 3 4 2

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

odmowa odpowiedzi 5 4 10 0 6 6

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy? 62 63 58 62 66 64

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 26 23 29 28 23 26

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 9 11 8 7 10 8

…niedostateczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc? 3 3 5 3 1 2
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
sierpień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

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

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

wzrosła o mniej niż 10 proc. 11 5 12 15 25

pozostała bez zmian 51 45 55 54 59

spadła o mniej niż 10 proc. 10 12 9 7 4

spadła o więcej niż 10 proc. 15 24 10 11 0

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 10 9 12 10 2

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 10 7 8 21 15

pozostanie bez zmian 58 59 57 49 74

spadnie o mniej niż 10 proc. 11 11 13 8 9

spadnie o więcej niż 10 proc. 11 14 10 12 0

 

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

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

wzrosła o mniej niż 10 proc. 10 9 7 8 25

pozostała bez zmian 62 56 65 70 61

spadła o mniej niż 10 proc. 10 13 9 9 6

spadła o więcej niż 10 proc 9 15 7 4 0

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 17 8 19 23 36

 …utrzymać poziom zatrudnienia? 77 86 73 72 64

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 6 6 8 5 0

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 10 10 11 5 16

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 89 88 88 94 84

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 1 2 1 1 0

 

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 9 10 11 8 2

…wystarczające 74 73 71 78 80

…zbyt małe 17 17 18 14 18
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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 (maj-lipiec 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków względem 
poprzednich trzech miesięcy (luty-kwiecień 2020 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach 22 18 24 25 23

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich trzech miesiącach 19 18 17 16 44

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

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 39 42 40 39 26

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 13 14 14 13 2

 

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

…wzrósł? 8 9 7 10 2

…pozostał bez zmian? 85 81 89 82 96

…zmalał? 7 10 4 8 2

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 8 13 2 9 5

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 13 7 20 18 2

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 70 65 70 70 81

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 3 6 1 2 5

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

Odmowa odpowiedzi 5 7 10 0 7

 

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 62 52 66 64 89

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 26 29 26 29 4

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 9 14 5 6 7

…niedostateczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc? 3 5 3 1 0

Autorzy opracowania

Katarzyna Dębkowska, Urszula Kłosiewicz-Górecka, Andrzej Kubisiak, Paula Kukołowicz, Maciej Miniszewski, Anna Szymańska,  
Paweł Śliwowski, Piotr Ważniewski, Katarzyna Zybertowicz



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 zrównoważony 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.


