


1 Miesięczny Indeks Koniunktury – październik 2021

Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 30.09-1.10.2021 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 październiku zaobserwowaliśmy 
istotne zmiany w porównaniu z wrześniem. Szczegółowe i pełne wyniki pokazujemy w tabelach na końcu opracowania.
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Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w październiku o 2,3 pkt. do 
poziomu 111,9 pkt. To piąty – od początku roku – odczyt MIK powyżej 
poziomu neutralnego. Od czerwca większość przedsiębiorców pozy-
tywnie ocenia koniunkturę w polskiej gospodarce, co bezpośrednio 
wynika z możliwości funkcjonowania w warunkach gospodarczych 
bez ścisłych restrykcji.

O wyższym wyniku MIK w dziesiątym odczycie w największym 
stopniu zadecydowały: pozytywne zmiany w wartości sprzedaży 
(+4,8 pkt.), liczbie nowych zamówień (+3,7 pkt.) oraz w samoocenie 
płynności finansowej (+9,3 pkt.).

W październikowym odczycie komponenty MIK – poza inwe-
stycjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Naj-
wyższe wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (148,1) 
oraz zatrudnienia (108,1) i wynagrodzeń (112,8). Należy jednak za-
uważyć, że MIK dla zatrudnienia spadł o 4,5 pkt., a dla wynagro-
dzeń wzrósł o 0,6 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 paździer-
nikowym osiągnęła poziom 97,7 pkt., czyli o 0,6 pkt. więcej niż we 
wrześniu i aż o 48,6 pkt. więcej niż w maju.

Zdecydowanie najwyższy poziom obserwujemy w przypadku 
wskaźnika dotyczącego płynności finansowej przedsiębiorstw. 
Wskaźnik ten od czerwca stale wzrasta, w ostatnim pomiarze 
wzrósł o 9,3 pkt. m/m. W porównaniu z wrześniem, pogorsze-
nie wyników dotyczyło tylko zatrudnienia, pozostałe komponen-
ty MIK wzrosły i oprócz inwestycji, pozostają powyżej poziomu 
neutralnego. 

MIK zestawienie comiesięczne 
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Od pięciu miesięcy przedstawiciele wszystkich badanych branż 
oceniają koniunkturę pozytywnie, co bezpośrednio wynika z możli-
wości funkcjonowania w gospodarce bez ścisłych restrykcji. Jednak 
w ostatnim odczycie spadły nastroje przedsiębiorstw usługowych 
(o 3,4 pkt. m/m). Co więcej, jest to już trzeci miesiąc, w którym odno-
towujemy spadki MIK w tej branży. Największy wzrost m/m dotyczył 
firm produkcyjnych (+5,9 pkt.), jednak w porównaniu do lipca był to 
poziom niższy o 2,5 pkt.

Wyraźną poprawę nastrojów przedsiębiorców obserwujemy 
w handlu, w którym od lipca MIK wzrósł o 13,9 pkt. i w październi-
kowym odczycie wyniósł 116,3 pkt. Podobną sytuację obserwujemy 
w firmach z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), dla których 
ostatni odczyt wskaźnika koniunktury jest najwyższy ze wszystkich 
branż. 

MIK według branż

W październiku poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna 
w dużych (wzrost o 11,4 pkt.) i średnich firmach (wzrost o 9,8 pkt.). 
W małych przedsiębiorstwach nastroje są zbliżone do tych z poprzed-
niego miesiąca, zaś w mikrofirmach obserwujemy zauważalne pogor-
szenie nastrojów (spadek o 10,6 pkt.). Jednak MIK dla mikrofirm, tak 
jak w poprzednim miesiącu, plasuje się powyżej odczytu neutralnego.

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny

103,5

117,9

Odczyt
neutralny = 100

Wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego wskazują, 
że zarówno obecna koniunktura, jak i przyszła, są postrzegane po-
wyżej poziomu neutralnego. Indeks diagnostyczny w październiku 
wzrósł o 2,6 pkt. m/m, natomiast indeks prognostyczny w porów-
naniu z poprzednim miesiącem nie zmienił się.

Indeks diagnostyczny, wyznaczony na podstawie aktualnej war-
tości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy produkcyjnych 
oraz poziomu inwestycji, wynosi w październiku 103,5 pkt. Z kolei 
indeks 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 duży udział firm 
(70 proc.) dobrze oceniających swoją płynność finansową, pozwa-
lającą na bezproblemowe funkcjonowanie w najbliższych trzech 
miesiącach. 

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

W dziesiątej edycji pomiarów, MIK – po raz piąty – przyjął wartość powyżej poziomu neutral-
nego, co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród badanych przedsiębiorstw. Dobra 
koniunktura utrzymuje się od czerwca, a w październikowym odczycie zanotowaliśmy najwyższą 
z dotychczas obserwowanych wartości. Wydaje się zatem, że firmy, po wiosennym odbiciu, kiedy 
zniesiono restrykcje, w jesienny okres wchodzą z optymizmem, mimo że sytuacja pandemiczna 
pogarsza się wraz z rosnącą liczbą zakażeń. Ewentualny lockdown nie budzi już wśród przed-
siębiorców tak poważnych obaw jak poprzednio, choćby z tej przyczyny, że firmy nauczyły się 
funkcjonować w warunkach zagrożenia.

Dobre nastroje przedsiębiorców związane są głównie z ich stabilną sytuacją finansową – 
tylko 2 proc. badanych firm wskazuje, że płynność finansowa przedsiębiorstwa jest niedosta-
teczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc. Jednak przedsiębiorstwa nie są zbyt skłonne 
do inwestowania swoich zasobów finansowych – aż 38 proc. firm nie poniosło wydatków inwe-
stycyjnych w ostatnich trzech miesiącach nie z braku możliwości, ale z braku potrzeby inwe-
stowania. Taka sytuacja wynika zapewne z niepewności co do sytuacji na rynku w przyszłości, 
a środki finansowe ulokowane na kontach przedsiębiorców dają poczucie bezpieczeństwa w razie pogorszenia koniunktury. Firmy 
nie są już tak skłonne jak w poprzednim miesiącu do zatrudniania nowych pracowników, co ma związek z sezonowością i mniejszym 
zapotrzebowaniem na ręce do pracy.

Mimo że w każdej branży obserwujemy przewagę pozytywnych nastrojów, to wyraźną poprawę koniunktury m/m widzimy tylko 
w handlu oraz w sektorze TSL. Wśród tych firm blisko co trzecia odnotowała wzrost wartości sprzedaży m/m i spodziewa się wzro-
stów sprzedaży w kolejnym miesiącu. Równocześnie wśród firm handlowych obserwujemy grupę, której sytuacja ekonomiczna jest 
niekorzystna, co potwierdza duża polaryzacja firm z tego obszaru. Trzeba też zwrócić uwagę na sytuację w branży produkcyjnej, 
w której aż 28 proc. firm odnotowało spadek wartości sprzedaży m/m, a co piąta firma spodziewa się w kolejnym miesiącu spad-
ku przychodów. Ponadto, tylko co dziesiąta firma produkcyjna odnotowała w badanym okresie wzrost liczby nowych zamówień. 
Pogorszenie koniunktury odczuwają firmy usługowe, dla których MIK spadł w październiku, w porównaniu z lipcem, aż o 12 pkt. 
Firmy usługowe, szczególnie te związane z branżą turystyczną, znacznie lepiej radziły sobie podczas wakacji niż jesienią, ponieważ 
zamówienia zmniejszyły się poniżej wcześniejszych oczekiwań. 

Warto też zwrócić uwagę, że zróżnicowanie nastrojów zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W październiku, w porównaniu 
z poprzednim miesiącem, firmy duże i średnie odnotowały wzrost koniunktury,  małe – brak zmian, a mikrofirmy – pogorszenie. Być 
może jest to wynik trudniejszej sytuacji ekonomicznej mikrofirm i narastających problemów związanych z cyfryzacją przedsiębior-
stwa i zarządzaniem w warunkach dynamicznych zmian otoczenia.

dr Katarzyna Dębkowska
Kierownik Zespołu  

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

Według 18 proc. firm liczba nowych zamówień wzrosła 
m/m, dla 7 proc. firm wzrost przekroczył 10 proc., nato-
miast 17 proc. firm odnotowało mniejszą liczbę zamówień, 
w tym 10 proc. o więcej niż 10 proc.

Wzrost liczby nowych zamówień najczęściej wystę-
pował w średnich firmach (23 proc.), najrzadziej w mikro 
(16 proc.) i dużych (17 proc.). Duże firmy najrzadziej zgła-
szały też zmniejszenie się liczby zamówień (2 proc.). Spa-
dek zamówień był najbardziej widoczny w firmach mikro 
(21 proc.) i małych (19 proc.).

Na wzrost liczby zamówień wskazywały przede 
wszystkim firmy usługowe (22 proc.) i handlowe (21 proc.). 
Jednocześnie firmy te notowały też największe spadki za-
mówień. Aż 24 proc. firm handlowych i 22 proc. usługo-
wych skarżyło się na zmniejszenie liczby zamówień. W po-
równaniu z poprzednimi miesiącami widać pogorszenie 
w branży usługowej, natomiast w handlu sytuacja pozo-
staje stabilna.

Wydatki inwestycyjne na wyższym lub takim samym 
poziomie, jak w poprzednich trzech miesiącach, wska-
zało 44 proc. przedsiębiorstw, o 3 pkt. proc. więcej niż 
w badaniu wrześniowym. Inwestycje częściej towarzyszą 
firmom średnim (58 proc.) i dużym (54 proc.) niż mikrofir-
mom (33 proc.). Wśród obserwowanych branż TSL jest 
jedyną, w której więcej niż połowa przedsiębiorstw po-
niosła wydatki inwestycyjne.

W częściej niż co piątej firmie wydatki inwestycyjne 
wzrosły. Wzrost inwestycji najczęściej towarzyszy firmom 
TSL (27 proc.) oraz przedsiębiorstwom dużym i małym 
(po 25 proc.) oraz średnim (24 proc.). Tylko 18 proc. mi-
krofirm i 19 proc. firm z branży handlowej deklarowało 
wzrost wydatków inwestycyjnych.

Brak wydatków inwestycyjnych w ostatnich trzech 
miesiącach deklaruje 56 proc. firm (59 we wrześniowym 
odczycie). Wśród firm, które nie poniosły wydatków in-
westycyjnych przeważają te, które nie dostrzegły po-
trzeby inwestowania (38 proc. ogółu badanych wobec 
43 proc. we wrześniu). Niemal co piąta firma nie inwe-
stowała z powodu braku możliwości (16 proc. w odczycie 
we wrześniu). Ten powód wskazywały głównie mikrofirmy 
(28 proc.) i produkcyjne (27 proc.).

Czy we wrześniu 2021 r. zmieniła się liczba nowych zamówień?

Czy 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 (lipiec-wrzesień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków względem poprzednich trzech 
miesięcy (kwiecień-czerwiec 2021 r.)?
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Branża TSL

Handel

Produkcja

Duże �rmy

Średnie �rmy

Małe �rmy

Mikro�rmy

Ogół

…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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3 95 2

8 85 7
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Duże  rmy
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Małe  rmy

Mikro rmy
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...pozostał bez zmian...wzrósł ...zmalał

Październik to piąty z kolei miesiąc, który przyniósł 
poprawę płynności finansowej firm. Na płynność finan-
sową dostateczną by zapewnić ciągłość funkcjonowania 
przedsiębiorstwa przez okres powyżej 3. miesięcy, wska-
zało 70 proc. firm (68 proc. we wrześniu). Zmniejszył się 
też udział firm (do 2 proc.) wykazujących, że ich płynność 
finansowa jest niedostateczna by funkcjonować nawet 
przez miesiąc. 

Obecną płynność finansową najlepiej oceniają duże 
firmy, wśród których aż 90 proc. wskazało, że ich sytuacja 
finansowa może zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy. Tak korzystną sytuację 
finansową potwierdza też 77 proc. firm średnich i blisko 
3/4 firm handlowych, przy czym handlowe to jedyna gru-
pa przedsiębiorstw, wśród których zmniejszył się m/m 
udział przedsiębiorstw o najlepszej sytuacji finansowej. 
Wśród firm handlowych odnotowano też najwięcej przed-
siębiorstw (4 proc.), których płynność finansowa jest nie-
dostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc. Wska-
zuje to na dużą polaryzację firm handlowych z uwagi na ich 
sytuację ekonomiczną.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach poziom finan-
sowania bieżącej działalności firm środkami zewnętrzny-
mi pozostawał bez zmian wśród zdecydowanej większo-
ści firm . Jedynie 8 proc. firm zadeklarowało jego wzrost 
(w sierpniu 7 proc.), a 6 proc. spadek (poprzednio 8 proc.).

Zdecydowanie najczęściej zakres finansowania ze-
wnętrznego zwiększały duże firmy. We wrześniu uczyni-
ła to co piąta z nich, a tylko 9 proc. małych oraz 6 proc. 
średnich i mikro. W porównaniu z poprzednim miesiącem 
w grupie dużych firm wystąpił niemal dwukrotny wzrost 
tego odsetka. Zwraca też uwagę ponad trzykrotny spa-
dek udziału firm sygnalizujących zmniejszenie finansowa-
nia zewnętrznego w grupie firm średnich (z 10 do 3 proc.) 
i wzrost udziału firm dużych (z 2 do 4 proc.). W pozostałych 
przypadkach nie wystąpiły duże zmiany.

W przekroju branżowym wzrost finansowania ze-
wnętrznego deklarowały najczęściej firmy z branży bu-
dowlanej i TSL (po 11 proc.). Odsetek firm TSL wska-
zujących na wzrost zwiększył się o 7 pkt. proc. Z kolei 
zdecydowanie najrzadziej sygnalizowały wzrost firmy pro-
dukcyjne (3 proc., czyli dwukrotnie mniej niż w poprzed-
nim odczycie). Zmniejszenie finansowania zewnętrznego 
występowało najrzadziej w produkcji, gdzie dotyczyło 
ono 2 proc. firm, czyli czterokrotnie mniejszego odsetka 
niż poprzednio.

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) we wrześniu 2021 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. …



6 Miesięczny Indeks Koniunktury – październik 2021

2 6 65 11 5 11

5 11 55 16 8 5

1 4 64 12 6 13

771 4 16 11

712 7 182

2 725 9 2 10

1 4 75 510 5

3 9 61 11 133

1 7 63 10 7 12

3 5 56 15 9 12
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 badaniu październikowym większość firm (65 proc. 
wobec 58 proc. we wrześniu) nie zgłaszała zmiany w do-
stępie do zewnętrznych źródeł finansowania w ostat-
nich trzech miesiącach. Na łatwiejszy dostęp wskazało 
8 proc. firm (w poprzednim miesiącu 9 proc.), natomiast 
na trudniejszy 16 proc. (w poprzednim 22 proc.).

Poprawę dostępu najczęściej dostrzegały firmy mi-
kro. W tej grupie korzystnie oceniające zmianę stanowi-
ły 16 proc. (poprzednio 10 proc.), natomiast wśród firm 
dużych tylko 2 proc. (poprzednio 0 proc.). Z kolei pogor-
szenie odczuło więcej firm mikro i małych (odpowiednio 
24 proc. i 18 proc., a poprzednio 25 proc. i 22 proc.), niż 
średnich i dużych (odpowiednio 7 proc. i 9 proc., a po-
przednio 22 proc. i 14 proc.).

W przekroju branżowym 12 proc. firm TSL i 8 proc. 
budowlanych wskazywało na poprawę dostępu do finan-
sowania zewnętrznego. W pozostałych branżach odse-
tek tych firm był niższy. Natomiast na wzrost utrudnień 
najczęściej skarżyły się firmy reprezentujące inne usługi 
(24 proc.) i budowlane (17 proc.), a najrzadziej produkcyj-
ne (11 proc.).

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

Komentarz BGK 

W październiku odnotowano poprawę większości składowych MIK. Naszym zdaniem, jest 
to w części efekt sezonowy, szczególnie widoczny w przemyśle, który zazwyczaj jesienią no-
tuje znaczącą poprawę aktywności po letnim wyhamowaniu. Podobny schemat obserwujemy 
również w transporcie i logistyce, silnie związanych z sektorem przemysłowym. Jedynym kom-
ponentem, który negatywnie zaskakuje jest zatrudnienie, jednak zważywszy na problemy po 
stronie podażowej rynku pracy, z dużym prawdopodobieństwem jest to konsekwencja spadku 
podaży, a nie popytu na pracę. 

Ze względu na krótki okres prowadzonych badań, trudno obecnie określić, czy poprawa 
MIK jest determinowana wyłącznie przez czynniki sezonowe. Jednak po porównaniu z danymi 
GUS o dłuższej historii, które po odsezonowaniu sugerują stabilizację koniunktury, sądzimy, że 
kluczowym czynnikiem, który zaważył na poprawie jest aspekt odbicia sezonowego.

Pewien niepokój może wywoływać pogorszenie nastrojów w mikrofirmach. Wydaje się to 
być spójne z widocznym w danych osłabieniem nastrojów w sektorze usługowym. Naszym zdaniem, jest to jednak w dużej mierze 
pochodna obaw o pojawienie się ograniczeń w działalności, w obliczu rosnącej jesienią liczby zakażeń COVID-19. Uważamy, że 
doniesienia na temat łagodniejszego przebiegu choroby wśród zaszczepionych oraz wysoki ich odsetek powinien z czasem neu-
tralizować te negatywne efekty.

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.

Konrad Soszyński
Biuro Badań i Analiz BGK
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw –  
październik 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych 

przedsiębiorstw ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 10 7 10 15 10 10

wzrosła o mniej niż 10 proc. 12 5 17 14 11 13

pozostała bez zmian 54 60 50 47 63 51

spadła o mniej niż 10 proc. 10 11 8 13 6 11

spadła o więcej niż 10 proc. 14 17 15 11 10 15

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 11 13 9 12 10 11

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 10 5 17 13 10 7

pozostanie bez zmian 56 60 50 52 65 53

spadnie o mniej niż 10 proc. 11 13 14 12 6 10

spadnie o więcej niż 10 proc. 12 9 10 11 9 19

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 7 7 7 8 6 7

wzrosła o mniej niż 10 proc. 11 5 14 8 12 15

pozostała bez zmian 65 75 55 70 70 56

spadła o mniej niż 10 proc. 7 6 14 4 4 6

spadła o więcej niż 10 proc 10 7 10 10 8 16

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 79 81 80 86 73 76

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 13 11 13 7 20 15

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 8 8 7 7 7 9

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 84 81 91 82 78 89

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

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 14 17 8 15 20 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 9 16 7 8 8 7

…wystarczające 77 77 85 73 73 78

…zbyt małe 14 7 8 19 19 15
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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 (lipiec-wrzesień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (kwiecień-czerwiec 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 22 21 19 27 21 22

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich 
trzech miesiącach 18 15 12 18 25 20

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 4 3 4 6 3 4

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 38 34 48 35 34 38

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 18 27 17 14 17 16

 

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

…wzrósł? 8 3 8 11 11 7

…pozostał bez zmian? 86 95 85 81 81 86

…zmalał? 6 2 7 8 8 7

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 5 2 5 3 7 9

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 11 9 10 11 10 15

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 65 72 75 61 63 56

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 6 5 4 9 7 5

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

nie dotyczy 11 10 5 13 12 12

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy? 70 68 74 72 68 66

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 20 20 16 19 23 24

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 8 10 6 6 8 10

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 2 2 4 3 1 0
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
październik 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 10 7 11 14 17

wzrosła o mniej niż 10 proc. 12 8 9 23 15

pozostała bez zmian 54 54 55 48 62

spadła o mniej niż 10 proc. 10 13 9 7 6

spadła o więcej niż 10 proc. 14 18 16 8 0

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 11 8 13 14 11

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 10 6 10 20 11

pozostanie bez zmian 56 60 48 57 60

spadnie o mniej niż 10 proc. 11 11 15 5 13

spadnie o więcej niż 10 proc. 12 15 14 4 5

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 7 7 6 12 4

wzrosła o mniej niż 10 proc. 11 9 12 11 13

pozostała bez zmian 65 63 63 65 81

spadła o mniej niż 10 proc. 7 8 7 7 2

spadła o więcej niż 10 proc 10 13 12 5 0

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 79 81 75 81 78

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 13 9 16 15 18

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 8 10 9 4 4

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 84 84 80 91 83

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 2 3 3 0 0

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 14 13 18 9 17

 

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 11 11 5 4

…wystarczające 77 76 73 85 81

…zbyt małe 14 13 16 10 15
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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 (lipiec-wrzesień 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (kwiecień-czerwiec 2021 r.)?

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

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich trzech miesiącach 18 12 19 25 27

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 4 3 2 9 2

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 38 39 39 33 42

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 18 28 15 9 4

 

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

…wzrósł? 8 6 9 6 20

…pozostał bez zmian? 86 86 83 91 76

…zmalał? 6 8 8 3 4

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 5 8 6 1 2

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 11 16 12 6 7

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 65 55 64 77 71

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 6 11 4 4 2

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

nie dotyczy 11 5 13 11 18

 

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 70 63 66 77 90

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 20 22 23 20 8

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 8 12 9 2 0

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez miesiąc? 2 3 2 1 2

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.


