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Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 1-2.09.2021 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 we wrześniu zaobserwowaliśmy istot-
ne zmiany w porównaniu z sierpniem. Szczegółowe i pełne wyniki pokazujemy w tabelach na końcu opracowania. 
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Miesięczny Indeks Koniunktury spadł we wrześniu o 1,3 pkt. do 
poziomu 109,6 pkt. Oznacza to lekkie pogorszenie koniunktury wzglę-
dem poprzedniego miesiąca, ale nadal wskazuje na przewagę pozy-
tywnych nastrojów przedsiębiorców. To czwarty – od początku roku 
– odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego. Od czerwca większość 
przedsiębiorców pozytywnie ocenia koniunkturę w polskiej gospodar-
ce, co bezpośrednio wynika z możliwości funkcjonowania w warun-
kach gospodarczych bez ścisłych restrykcji.

O niższym wyniku MIK w dziewiątym odczycie w największym 
stopniu zadecydowały: negatywne zmiany w wartości sprzedaży 
(-5,4 pkt.), liczbie nowych zamówień (-4,6 pkt.) oraz w mocach pro-
dukcyjnych (-4,9 pkt.).

We wrześniowym odczycie komponenty MIK – poza inwesty-
cjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyż-
sze wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (138,8) 
oraz zatrudnienia (112,6) i wynagrodzeń (112,2). Należy jednak za-
uważyć, że MIK dla zatrudnienia spadł o 4,2 pkt., a dla wynagro-
dzeń wzrósł o 2,5 pkt. m/m. Jedynym komponentem pozostają-
cym 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 wrześnio-
wym osiągnęła poziom 97,1 pkt., czyli o 4 pkt. więcej niż w sierpniu 
i aż o 48 pkt. więcej niż w maju.

Najwyższy poziom obserwujemy w przypadku wskaźnika do-
tyczącego płynności finansowej przedsiębiorstw. Wskaźnik ten 
od czerwca sukcesywnie wzrasta, a w ostatnim pomiarze osią-
gnął poziom 138,8 pkt. W porównaniu z sierpniem, pogorszenie 
wyników dotyczyło wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień 
i mocy produkcyjnych, chociaż nadal te komponenty MIK pozo-
stają powyżej poziomu neutralnego. 

MIK zestawienie comiesięczne 
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Od czterech miesięcy przedstawiciele wszystkich badanych branż 
oceniają koniunkturę pozytywnie, co bezpośrednio wynika z moż-
liwości funkcjonowania w gospodarce bez ścisłych restrykcji. Jed-
nak w ostatnim odczycie nastroje w czterech z pięciu analizowanych 
branż spadły. Największy spadek m/m dotyczył firm produkcyjnych 
(-6,6 pkt.) oraz usługowych (-5,3 pkt.). Co więcej, jest to już drugi mie-
siąc, w którym odnotowujemy spadki MIK w tych branżach.

Poprawa nastrojów przedsiębiorców, wyrażająca się we wzroście 
wartości indeksu we wrześniu, w porównaniu z sierpniem, wystąpiła 
tylko wśród firm handlowych (+3,8 pkt.). W tej branży od czerwca no-
tujemy przewagę pozytywnych nastrojów przedsiębiorstw. 

Po dużym wzroście nastrojów w firmach budowlanych i TSL, któ-
ry obserwowaliśmy miesiąc temu, we wrześniu nastąpił ich spadek. 
W przypadku firm budowlanych – o 3,2 pkt. do poziomu 109,2 pkt, zaś 
w firmach TSL – o 0,9 pkt. do poziomu 110,8 pkt.

MIK według branż

We wrześniu poprawa nastrojów najbardziej widoczna jest w mi-
kroprzedsiębiorstwach, które jeszcze miesiąc temu wskazywały 
odczyt poniżej neutralnego. Obecnie odnotowano wzrost o 16 pkt. 
Zdecydowanie mniejszy wzrost nastąpił wśród małych podmiotów 
(o 1,1 pkt.). Pogorszenie nastrojów we wrześniu obserwujemy w du-
żych (spadek o 8,7 pkt.) i średnich firmach (spadek o 5,2 pkt.), które 
jednak nadal plasują się powyżej odczytu neutralnego. MIK dla dużych 
firm pozostaje najwyższy (112,6 pkt.), ale zaraz za nim uplasował się 
MIK dla mikrofirm (111,1 pkt.).

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny
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Wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego wskazu-
ją, że zarówno obecna koniunktura, jak i przyszła są postrzegane 
powyżej poziomu neutralnego. Indeks diagnostyczny we wrześniu 
co prawda osiągnął wartość przekraczającą odczyt neutralny, 
ale spadł o 2,7 pkt. m/m, natomiast indeks prognostyczny wzrósł 
o 2 pkt. m/m.

 Indeks diagnostyczny, wyznaczony na podstawie aktualnej 
wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy produkcyjnych 
oraz poziomu inwestycji, wynosi we wrześniu 100,9 pkt. Z kolei in-
deks prognostyczny, wyznaczony na podstawie ocen planowanej 
wielkości sprzedaży, zatrudnienia, wynagrodzeń pracowników oraz 
oceny płynności finansowej, wynosi 117,9 pkt. Na wysoki poziom in-
deksu prognostycznego wpływa przede wszystkim wzrost wskaźni-
ka wartości sprzedaży planowanej na wrzesień z poziomu 101,6 pkt. 
do 108 pkt. oraz duży udział firm (68 proc.) dobrze oceniających 
swoją płynność finansową, pozwalającą na bezproblemowe funk-
cjonowanie w najbliższych trzech miesiącach. 

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

Miesięczny Indeks Koniunktury spadł po raz pierwszy od czerwca. Mimo to wrzesień przy-
niósł drugi najwyższy odczyt MIK w tym roku. Podobne sygnały – obrazujące wytracanie dyna-
miki pokryzysowych wzrostów przy utrzymującym się wysokim poziomie wskaźników – widać 
w innych badaniach koniunktury w Polsce i na świecie. Jedną z głównych przyczyn tego stanu 
są bariery podażowe. Niski poziom zaszczepienia obywateli państw azjatyckich sprawia, że tam-
tejsze rządy wciąż sięgają po restrykcje w odpowiedzi na lokalne wzrosty zakażeń. Utrudnia to 
działanie sektorów produkcyjnego i transportowego w tamtym regionie, a to z kolei pogarsza 
sytuację i tak już rozchwianych światowych łańcuchów dostaw. Firmy w Polsce, podobnie jak 
w Europie, borykają się z brakami półproduktów, podzespołów czy rekordowo wysokimi cenami 
surowców. W niektórych branżach, takich jak budownictwo i TSL, wciąż widać również wyzwania 
związane z lukami kadrowymi.

Na uwagę zasługuje fakt, że wzrost MIK odnotowaliśmy wyłącznie w sektorze handlu. Może 
to być związane z sezonowymi zmianami zachowań konsumenckich. Dane o mobilności ludzi 
czy ruchu samochodów pokazują stopniowy powrót z wakacji, a co za tym idzie przesunięcie wydatków z usług turystycznych, re-
kreacyjnych czy gastronomicznych do handlu, co podnosi popyt w księgarniach, sklepach odzieżowych, sklepach z elektroniką, 
ale też budowlanych i z wyposażeniem wnętrz.

Pozostaje pytanie, czy wrześniowy odczyt indeksu to tylko znak chwilowego uspokojenia trendu, widocznego we wcześniej-
szych odbiciach pokryzysowych, czy też zapowiedź poważniejszych problemów. Wiele zależeć będzie od tego, jak, wobec rela-
tywnie niskiego w skali Europy poziomu zaszczepienia, przyrastać będzie liczba jesiennych zachorowań na koronawirusa i jakie 
restrykcje zostaną wprowadzone. Obserwacje z obszarów, w których wariant Delta wcześniej spowodował istotne wzrosty zacho-
rowań pozwalają postawić tezę, że następuje stopniowe oderwanie liczby zachorowań od zmian zachowań konsumentów, a co za 
tym idzie nastrojów firm. Jednak wciąż niski poziom zaszczepienia Polaków jest dużym ryzykiem dla gospodarki.

Paweł Śliwowski
Kierownik Zespołu Strategii PIE
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw  
we wrześniu 2021 r. – wybrane wyniki badań ankietowych (w proc. odpowiedzi)
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...zmniejszyć zatrudnienie?...utrzymać zatrudnienie?...zwiększyć zatrudnienie?
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...zmniejszyć wynagrodzenia?...utrzymać wynagrodzenia?...zwiększyć wynagrodzenia?

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (78 proc.) 
planuje utrzymanie stanu zatrudnienia, ale dość 
duża część firm (16 proc.) chce też zatrudnić nowych 
pracowników.

Jedynie 6 proc. firm chce zmniejszyć zatrudnienie – 
przede wszystkim firmy usługowe (10 proc.) oraz mikrofir-
my (8 proc.). Być może wynika to z końca okresu wakacyj-
nego i zmniejszonego popytu na pracowników w firmach 
związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Plany zwiększenia zatrudnienia mają przede wszyst-
kim duże firmy (22 proc.), choć w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem jest to spadek aż o 14 pkt. proc. Również 
średnie firmy rzadziej niż w zeszłym miesiącu planują za-
trudniać nowych pracowników (spadek o 6 pkt. proc.).

Zwiększenie zatrudnienia planują przede wszystkim: 
branża TSL (21 proc.) i budownictwo (21 proc.). W przypad-
ku TSL stanowi to wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do po-
przedniego miesiąca, a w budownictwie udział deklaracji 
o zwiększeniu zatrudnienia pozostał bez zmian.

Aż 84 proc. firm planuje, że w najbliższych trzech 
miesiącach pozostawi wynagrodzenia na niezmienionym 
poziomie. 13 proc. przedsiębiorstw planuje ich zwiększe-
nie (więcej o 3 pkt proc. m/m), a jedynie 3 proc. chce je 
obniżyć.

Zwiększenie wynagrodzeń planują przede wszystkim 
średnie firmy (18 proc.), natomiast żadna z dużych firm 
nie planuje ich zmniejszania.

Podwyżki wynagrodzeń, podobnie jak we wszystkich 
odczytach od marca, deklarują głównie firmy budow-
lane (19 proc.). Natomiast znaczny wzrost m/m dekla-
racji o planowanych podwyżkach dotyczył branży TSL 
(+10 pkt. proc.) i produkcyjnej (+5 pkt. proc.). Ponadto, 
firmy z branży TSL i handlowe najrzadziej planują zmniej-
szanie wynagrodzenia. Plany podwyżek mogą mieć zwią-
zek z rosnącą inflacją.

Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach …

Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach …



5 Miesięczny Indeks Koniunktury – wrzesień 2021
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…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania  rmy przez 2-3 miesiące?

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania  rmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy?

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania  rmy przez 1 miesiąc?
…niedostateczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc?
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...pozostał bez zmian...wzrósł ...zmalał

Zdecydowana większość firm (68 proc.) deklaruje 
dostateczną płynność finansową, by zapewnić ciągłość 
funkcjonowania powyżej 3 miesięcy. Jest to wzrost o 6 pkt. 
proc. w porównaniu z poprzednim odczytem. Jednocze-
śnie zmalała liczba firm, które są w stanie przetrwać 1-3 
miesiące.

Od marca swoją płynność finansową najlepiej oce-
niały duże firmy, choć, w porównaniu z poprzednim od-
czytem, ich samoocena się pogorszyła. Według najnow-
szego badania, aż 81 proc. z nich dysponuje środkami na 
funkcjonowanie powyżej 3 miesięcy. Jednocześnie żadna 
z nich nie deklarowała, że nie jest w stanie przetrwać do 
końca miesiąca. Najwięcej deklaracji o braku płynności od 
początku pomiarów pochodziło od mikrofirm. W ostatnim 
odczycie 7 proc. z nich oceniło, że ich środki finansowe 
nie pozwalają im na funkcjonowanie nawet przez miesiąc.

Najlepszą płynność finansową, podobnie jak w więk-
szości odczytów, deklarują firmy handlowe. Aż 82 proc. 
z nich ma środki na przetrwanie powyżej 3 miesięcy, co 
stanowi wzrost aż o 24 pkt. proc. w porównaniu z zeszłym 
miesiącem. Natomiast deklaracje o braku płynności skła-
dają przede wszystkim firmy z branży TSL (6 proc.) i bu-
dowlane (6 proc.). Budownictwo było też jedyną branżą, 
w której, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalał 
udział deklaracji o najlepszej płynności.

Poziom finansowania bieżącej działalności firmy środ-
kami zewnętrznymi pozostawał w sierpniu na podobnym 
poziomie jak miesiąc wcześniej. Jedynie 7 proc. firm zade-
klarowało jego wzrost, a 8 proc. – spadek. Sytuacja doty-
cząca poziomu finansowania pozostaje stabilna od wiosny 
tego roku.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrost po-
ziomu finansowania zewnętrznego widać w dużych fir-
mach (+9 pkt. proc.). Pewien wzrost (+3 pkt. proc.) dekla-
rowały też małe firmy. W pozostałych przypadkach różnice 
są niewielkie.

W sierpniu wzrost finansowania zewnętrznego dekla-
rowały głównie firmy z branży budowlanej (14 proc.) i han-
dlowej (10 proc.). W ich przypadku zmiana, w porównaniu 
z poprzednim miesiącem, nie jest jednak duża. Poziom 
finansowania zewnętrznego zmalał głównie w usługach 
(10 proc., czyli +6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim 
odczytem) i branży TSL (10 proc., czyli +5 proc. w porów-
naniu z poprzednim miesiącem).

Jak oceniają Państwo w tej chwili obecną płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy jest ona ...

Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, 
leasing) w sierpniu 2021 r., w porównaniu z lipcem 2021 r., …
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Inne usługi

Budownictwo

Branża TSL
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Produkcja

Duże  rmy

Średnie  rmy

Małe  rmy

Mikro rmy

Ogół

Bez zmian

Nie dotyczy

Raczej łatwiejZdecydowanie łatwiej

Zdecydowanie trudniejRaczej trudniej

W badaniu wrześniowym 2021 r. w opinii przedsię-
biorców nastąpiły pewne zmiany w ocenie dostępu do 
finansowania zewnętrznego w porównaniu z wynikami 
z poprzednich edycji. Większość firm (58 proc. wobec 
70 proc. w sierpniu) nie zgłaszała zmiany w dostępie do 
zewnętrznych źródeł finansowania w ostatnich trzech 
miesiącach. Na łatwiejszy dostęp wskazało 9 proc. firm 
(w poprzednim miesiącu tylko 4 proc.), natomiast na 
trudniejszy 22 proc. (w poprzednim badaniu 21 proc.).

Poprawę dostępu częściej dostrzegały firmy mikro 
i małe niż średnie i duże. Aż 17 proc. firm TSL i co dziesią-
ta firma handlowa wskazywała na łatwiejszy dostęp do 
finansowania zewnętrznego. 

Z kolei wzrost utrudnień w dostępie do finansowania 
zewnętrznego najwyraźniej dostrzegały firmy budowlane 
(30 proc.) oraz usługowe (22 proc.). Rzadziej na utrudnie-
nia w dostępie do finansowania zewnętrznego wskazy-
wały firmy handlowe (16 proc.).

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

Komentarz BGK 

Wyniki wrześniowego MIK potwierdzają nasze wcześniejsze oczekiwania dotyczące stabiliza-
cji sytuacji firm po szybkim odbiciu z połowy tego roku. Firmy coraz częściej deklarują utrzymanie 
poziomu sprzedaży z poprzedniego miesiąca, a także wskazują na stabilizację i bezpieczeństwo 
sytuacji finansowej. Coraz więcej przedsiębiorstw deklaruje wystarczające, do zaspokojenia bie-
żących zamówień, moce produkcyjne.

Poprawiająca się sytuacja finansowa pozwala większej liczbie firm planować podwyżki w od-
powiedzi na rosnącą presję płacową. Ta z kolei jest wynikiem trudniejszej, z punktu widzenia 
pracodawców, sytuacji na rynku pracy: niski poziom bezrobocia oraz mniejsze obawy o najbliższą 
przyszłość zachęcają pracowników do poszukiwania lepiej płatnych miejsc pracy. W podobnym 
kierunku działa także wysoki poziom inflacji.

Z optymizmem patrzymy na stabilnie rosnący komponent inwestycyjny indeksu, choć 
wciąż, jako jedyny, nie przekroczył on jeszcze poziomu neutralnego. Poprawiająca się ogólna 
sytuacja gospodarcza oraz stabilizacja sytuacji finansowej na dobrym poziomie powinny sprzy-
jać wzrostowi aktywności inwestycyjnej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rosnący 
odsetek firm deklarujących poprawę dostępu do finansowania, co jest dobrą informacją. Z drugiej strony, niepokojący jest wy-
soki odsetek firm budowlanych deklarujących pogorszenie dostępu do finansowania. Może to ograniczać możliwości realizacji 
niektórych inwestycji.

Mateusz Walewski
Dyrektor Departamentu  

Badań i Analiz
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 –  
wrzesień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych 

przedsiębiorstw ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 13 10 16 8 9 24

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

pozostała bez zmian 53 55 43 53 60 52

spadła o mniej niż 10 proc. 9 10 10 15 6 4

spadła o więcej niż 10 proc. 17 16 23 15 20 11

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 16 15 21 21 14 11

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 11 14 19 11 6 6

pozostanie bez zmian 48 44 35 44 62 56

spadnie o mniej niż 10 proc. 11 12 11 12 7 9

spadnie o więcej niż 10 proc. 14 15 14 12 11 18

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 9 8 8 3 13 13

wzrosła o mniej niż 10 proc. 7 11 6 5 5 8

pozostała bez zmian 66 62 61 72 66 68

spadła o mniej niż 10 proc. 8 8 9 12 6 5

spadła o więcej niż 10 proc 10 11 16 8 10 6

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 78 79 86 74 74 76

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 16 15 11 21 21 14

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 6 6 3 5 5 10

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 84 83 86 84 78 90

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

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 13 14 12 15 19 7

 

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 17 5 11 5 8

…wystarczające 76 73 79 68 77 83

…zbyt małe 15 10 16 21 18 9
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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 (czerwiec-sierpień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (marzec-maj 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 21 21 23 21 18 21

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich 
trzech miesiącach 16 18 13 17 16 14

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 4 4 6 4 5 2

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 43 41 46 40 43 48

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 16 16 12 18 18 15

 

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

…wzrósł? 7 6 10 4 14 4

…pozostał bez zmian? 85 86 83 86 83 86

…zmalał? 8 8 7 10 3 10

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 11 6 7 13 12 15

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 11 14 9 9 18 7

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 58 61 62 55 55 58

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 6 3 7 10 6 5

…zdecydowanie łatwiej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 3 5 3 7 0 0

nie dotyczy 11 11 12 6 9 15

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy? 68 66 82 64 62 64

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 21 21 13 22 23 24

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 7 9 3 8 9 9

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 4 4 2 6 6 3
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
wrzesień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 13 12 12 20 11

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 7 4 8 24

pozostała bez zmian 53 49 59 49 56

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

spadła o więcej niż 10 proc. 17 22 14 16 2

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 16 14 20 14 20

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 11 9 11 13 17

pozostanie bez zmian 48 49 44 51 52

spadnie o mniej niż 10 proc. 11 11 11 10 7

spadnie o więcej niż 10 proc. 14 17 14 12 4

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 9 6 12 9 9

wzrosła o mniej niż 10 proc. 7 7 6 7 11

pozostała bez zmian 66 68 64 63 68

spadła o mniej niż 10 proc. 8 8 7 12 7

spadła o więcej niż 10 proc 10 11 11 9 5

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 78 78 79 76 78

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 16 14 17 17 22

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 6 8 4 7 0

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 84 89 81 78 85

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 3 2 3 4 0

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 13 9 16 18 15

 

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 9 8 14 8

…wystarczające 76 75 76 72 84

…zbyt małe 15 16 16 14 8
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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 (czerwiec-sierpień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (marzec-maj 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach 21 19 25 21 13

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich trzech miesiącach 16 16 14 16 22

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 4 4 3 4 11

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 43 43 40 47 47

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 16 18 18 12 7

 

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

…wzrósł? 7 7 7 8 11

…pozostał bez zmian? 85 85 86 82 87

…zmalał? 8 8 7 10 2

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 11 13 11 10 3

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 11 12 11 12 11

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 58 58 53 60 72

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 6 8 6 6 0

…zdecydowanie łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 3 2 5 3 0

nie dotyczy 11 7 14 9 14

 

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 68 67 65 65 81

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 21 16 28 22 15

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 7 10 4 9 4

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 4 7 3 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 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.


