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Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 2-3.11.2021 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 listopadzie zaobserwowaliśmy 
istotne zmiany w porównaniu z październikiem. Szczegółowe i pełne wyniki pokazujemy w tabelach na końcu opracowania. 
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Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w listopadzie o 2,9 pkt. do 
poziomu 109,0 pkt. To szósty – od początku roku – odczyt MIK powyżej 
poziomu neutralnego. Od czerwca większość przedsiębiorców pozy-
tywnie ocenia koniunkturę w polskiej gospodarce, ale miesięczne po-
ziomy MIK wahają się i po wzroście nastrojów w październiku, obecne 
wróciły do poziomu porównywalnego z wrześniowym.

O niższym wyniku MIK w jedenastym odczycie w największym 
stopniu zadecydowały: negatywne zmiany w wartości sprzedaży 
(-12,1 pkt.), liczbie nowych zamówień (-4,8 pkt.) oraz w samoocenie 
płynności finansowej (-18,8 pkt.).

W listopadowym odczycie trzy komponenty MIK – wartość 
sprzedaży, nowe zamówienia oraz inwestycje – osiągnęły poziom 
poniżej odczytu neutralnego. Jeden z nich – inwestycje – utrzy-
muje się poniżej poziomu neutralnego od początku 2021 r., ale 
w ostatnim odczycie wzrósł o 2 pkt., do poziomu 99,7, czyli bar-
dzo zbliżonego do neutralnego. Pozostałe dwa wskaźniki, czyli 
wartość sprzedaży i nowe zamówienia, które od czerwca do paź-
dziernika przyjmowały wartości powyżej odczytu neutralnego, są 
w listopadzie poniżej poziomu neutralnego. W listopadowym po-
miarze nastąpił ich spadek, duży zwłaszcza w przypadku wartości 
sprzedaży – aż o 12,1 pkt.  

Najwyższe wartości wskaźników dotyczyły płynności finanso-
wej (129,3) oraz wynagrodzeń (120,7). Jednak w przypadku płynno-
ści wskaźnik spadł m/m aż o 18,8 pkt., zaś w przypadku wynagro-
dzeń wzrósł o 7,9 pkt. MIK dla zatrudnienia sukcesywnie spada od 
sierpnia, ale nadal jest powyżej poziomu neutralnego. 

Trzecim co do wielkości wskaźnikiem w ostatnim pomiarze był 
MIK dla mocy produkcyjnych (111,3), który wzrósł o 5,6 pkt. m/m. 
Świadczy to o obserwowanym zjawisku „szoku podażowego”, 
podczas którego obserwujemy rosnący udział firm ze zbyt mały-
mi mocami produkcyjnymi. 

MIK zestawienie comiesięczne 
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Nadal we wszystkich branżach ocena koniunktury utrzymuje się 
powyżej poziomu neutralnego. Jednak widoczny jest spadek nastro-
jów w budownictwie (o 4,3 pkt.), nieco mniejszy w handlu (o 0,6 pkt.), 
w którym w ostatnich miesiącach nastroje systematycznie rosły. Z ko-
lei w usługach, po trzech miesiącach spadku nastrojów, wskaźnik w li-
stopadzie podniósł się o 1,2 pkt. Nadal największy wzrost nastrojów 
widoczny jest w produkcji, chociaż względem października jest on wy-
raźnie mniejszy (tylko o 1,9 pkt.).  

O ile w poprzednim odczycie wskaźnik koniunktury dla firm sek-
tora TSL był najwyższy ze wszystkich branż, to w listopadzie nastroje 
tych firm pogorszyły się aż o 11,5 pkt. 

MIK według branż

W listopadzie,  względem października, nastroje dużych firm nie-
co spadły ( o 3,1 pkt.). Podobnie wygląda sytuacja z firmami małymi 
(spadek o 5 pkt. m/m). Nastroje średnich przedsiębiorstw zbliżone 
są do poprzedniego miesiąca (wzrost o 0,5 pkt.). Z kolei ciekawie wy-
gląda sytuacja mikrofirm. Jeszcze w październiku ich nastroje wzglę-
dem września były niższe o ponad 10 pkt. Natomiast w listopadzie to 
właśnie mikrofirmy, w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwa-
mi, odnotowały największy wzrost nastrojów względem poprzedniego 
miesiąca (o 7 pkt.).

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny

101,3

112,4

Odczyt
neutralny = 100

Chociaż wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego 
wskazują, że zarówno obecna koniunktura, jak i przyszła, są postrze-
gane powyżej poziomu neutralnego, to jednak w listopadzie w obu 
przypadkach pojawiły się spadki. Indeks diagnostyczny w listopa-
dzie spadł o 2,2 pkt. m/m, natomiast indeks prognostyczny, w po-
równaniu z październikiem, spadł o 5,5 pkt.

Indeks diagnostyczny, wyznaczony na podstawie aktualnej war-
tości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz 
poziomu inwestycji, wynosi w listopadzie 101,3. Z kolei indeks pro-
gnostyczny, wyznaczony na podstawie oceny planowanej wielkości 
sprzedaży, zatrudnienia, wynagrodzeń pracowników oraz płynności 
finansowej, wynosi 112,4. Na spadek poziomu indeksu diagnostycz-
nego wpływa obniżenie wskaźnika dla wartości sprzedaży poniżej 
poziomu neutralnego (94,8), zaś na spadek indeksu prognostyczne-
go – obniżenie wskaźnika planowanej na kolejny miesiąc wartości 
sprzedaży (92,1) do poziomu poniżej neutralnego.

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

W listopadzie po raz kolejny obserwujemy przewagę optymistycznych nastrojów wśród przed-
siębiorców. Choć pozytywne oceny już od czerwca dominują nad negatywnymi, w obecnym odczy-
cie widzimy załamanie trendu wzrostowego. Co istotne, w większym stopniu pogorszeniu uległy 
nastroje przedsiębiorców dotyczące przyszłej koniunktury (-5,5 pkt.), a w mniejszym – związane 
z obecną sytuacją gospodarczą (-2,2 pkt).  

Obecny spadek Indeksu jest związany z doświadczanym przez wiele podmiotów szokiem po-
pytowo-podażowym. Aż 20 proc. badanych firm wskazywało na zbyt małe moce produkcyjne, nie-
dostosowane do wartości obecnych i spodziewanych zamówień. Równocześnie rekordowo dużo, 
bo aż 22 proc. podmiotów, planuje zwiększenia wynagrodzeń pracowników. Co istotne, problemy 
te nasiliły się w porównaniu z październikowym odczytem i dotyczą w szczególności średnich i du-
żych podmiotów. 

Obserwowana presja płacowa może mieć istotne konsekwencje gospodarcze. W obecnej 
sytuacji zasadniczym problemem, który odróżnia nas od wielu gospodarek europejskich, pozo-
staje jednak dostępność pracowników. W Polsce wolne zasoby kadrowe należą do najmniejszych w Europie, a wskaźnik zatrud-
nienia przekroczył już przedpandemiczny poziom. Perspektywy wzrostu podaży pracy są więc pesymistyczne. Dodatkowo, wobec 
raportowanej przez przedsiębiorstwa dobrej sytuacji finansowej i wysokiego poziomu płynności finansowej, możemy spodziewać 
się dalszego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Taki scenariusz wskazuje nie tylko na perspektywę pojawienia się 
spirali płacowo-cenowej, ale także obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki, która wciąż w dużej mierze opiera się na ni-
skich kosztach pracy.  

Być  może zachodzące zjawiska są również zwiastunem innych zasadniczych zmian w polskiej gospodarce. Naturalną konsekwen-
cją, która powinna towarzyszyć wzrostowi wynagrodzeń, są wyższe wydatki inwestycyjne firm. Takie oczekiwanie dotyczy zwłaszcza 
inwestycji w technologie, co pozwoliłoby zwiększyć produktywność i zmniejszyć koszty osobowe prowadzonej działalności. Kolejne 
odczyty MIK, pokazujące wzrost wydatków inwestycyjnych firm, wskazują na zasadność takiego oczekiwania.

dr Paula Kukołowicz
Zespół Strategii PIE
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw  
w listopadzie 2021 r. – wybrane wyniki badań ankietowych (w proc. odpowiedzi)
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W ostatnim odczycie jest więcej firm, które odnotowa-
ły spadek łącznej wartości sprzedaży (30 proc.) niż przed-
siębiorstw wskazujących na wzrost sprzedaży (19 proc.). 
Jednocześnie udział przedsiębiorstw notujących wzrost 
wartości sprzedaży zmalał o 3 pkt. proc. m/m.

Wzrost sprzedaży najczęściej wystąpił wśród firm 
dużych (28 proc.) i średnich (24 proc.) oraz działają-
cych w produkcji i w handlu (po 24 proc.), a najrzadziej                                                             
w branży TSL (12 proc.) i w budownictwie (13 proc.).

Spadek wartości sprzedaży zasygnalizowało 38 proc. 
mikrofirm i 34 proc. małych, a tylko 15 proc. przedsiębiorstw 
dużych i 17 proc. średnich. Mikro- i małe firmy borykają się 
z silną konkurencją ze strony większych przedsiębiorstw bę-
dących w lepszej kondycji ekonomicznej i w większym stop-
niu korzystających z nowoczesnych technologii. 

Aż 39 proc. firm branży TSL odnotowało spadek war-
tości sprzedaży, a co czwarta firma spadek nawet o ponad 
10 proc. Firmy te są narażone na dynamiczne zmiany wa-
runków funkcjonowania, które wynikają m.in. z sezonowo-
ści świadczonych usług oraz z silnej zależności od zapo-
trzebowania na usługi transportowe ze strony partnerów 
biznesowych (dostawcy, e-handel).

W listopadowym odczycie mniej było firm (16 proc.) 
wskazujących na wzrost liczby nowych zamówień niż 
przedsiębiorstw, w których odnotowano spadek nowych 
zamówień (20 proc.). Jest to odwrócenie dotychczaso-
wej kilkumiesięcznej tendencji, charakteryzującej się 
wyższym udziałem firm wskazujących na wzrost nowych 
zamówień niż na spadek. Zmniejszony udział firm dekla-
rujących wzrost liczby nowych zamówień m/m (16 proc. 
wobec 18 proc.) może wynikać ze słabszej dynamiki 
sprzedaży wskutek racjonalizacji zakupów przez konsu-
mentów w odpowiedzi m.in. na rosnącą inflację.

Spadek liczby nowych zamówień najczęściej wy-
stępował w mikrofirmach (24 proc.) i małych przedsię-
biorstwach (22 proc.). W dużych udział wskazujących na 
wzrost nowych zamówień był ponad dwukrotnie wyższy 
(22 proc.) od deklarujących spadek zamówień (10 proc.). 

W przekroju sektorowym największy wzrost liczby 
nowych zamówień odnotowały firmy handlowe (21 proc.) 
i produkcyjne (18 proc.). W pozostałych branżach (usłu-
gi, TSL, budownictwo) mniej było firm wskazujących na 
wzrost liczby nowych zamówień niż tych, które doświad-
czyły spadku zamówień. Aż 25 proc. firm usługowych 
i 23 proc. TSL skarżyło się na zmniejszenie liczby nowych 
zamówień, na co prawdopodobnie wpływ miały decyzje 
zakupowe konsumentów oraz koniec okresu sezonowe-
go wzrostu świadczenia wielu usług.

Czy w październiku 2021 r. zmieniła się łączna wartość sprzedaży?

Czy w październiku 2021 r. zmieniła się liczba nowych zamówień?
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Z listopadowego odczytu wynika, że 74 proc. firm 
w najbliższych trzech miesiącach planuje pozostawić 
wynagrodzenia na niezmienionym poziomie. Aż 22 proc. 
przedsiębiorstw planuje ich zwiększenie (więcej o 8 pkt. 
proc. m/m). Zaledwie 4 proc. wskazań dotyczy planów ob-
niżenia wynagrodzeń pracowników, choć jest to dwukrot-
nie więcej niż w poprzednim miesiącu (2 proc.). 

Zwiększenie wynagrodzeń planują przede wszyst-
kim firmy średnie (31 proc.) i duże (29 proc.), w przypadku 
których wzrost wynagrodzeń stanowi zachętę „przycią-
gającą” osoby do pracy. Plany podwyżek mają związek 
z nasilającym się brakiem pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach oraz rosnącą inflacją. 

W przekroju sektorowym, podwyżki wynagrodzeń de-
klarują firmy handlowe (28 proc.) i produkcyjne (25 proc.). 
Zmniejszanie wynagrodzeń pracownikom planują tyl-
ko nieliczne firmy, najczęściej z TSL (6 proc.) i handlowe 
(5 proc.).

Poziom finansowania bieżącej działalności firm środ-
kami zewnętrznymi w zdecydowanej większości firm nie 
zmienił się. Uznało tak 85 proc. badanych jednostek. 
W porównaniu z poprzednim odczytem nieznacznie wzrósł 
odsetek wskazujących na wzrost finansowania z 8 proc. 
do 9 proc., a deklarujących spadek nie zmienił się i pozo-
stał na poziomie 6 proc. 

Najczęściej zakres finansowania zewnętrznego zwięk-
szały firmy średnie (11 proc.), a najrzadziej duże (6 proc.), 
podczas gdy w poprzednim miesiącu tylko 6 proc. śred-
nich i aż 20 proc. dużych. Zmniejszenie finansowania ze-
wnętrznego sygnalizowało po 8 proc. firm mikro i dużych 
oraz po 5 proc. firm małych i średnich. Odsetek firm du-
żych zgłaszających tę tendencję zwiększył się dwukrotnie, 
a małych zmniejszył o 3 pkt. proc.  

W przekroju branżowym wzrost finansowania ze-
wnętrznego deklarowały najczęściej firmy z branży TSL 
(15 proc.), a następnie budowlanej (11 proc.) i handlowej 
(9 proc.). Odsetek firm wskazujących na wzrost zwięk-
szył się m/m w branży TSL o 4 pkt. proc., a wśród jedno-
stek oferujących inne usługi zmniejszył się o 4 pkt.  proc. 
W pozostałych branżach nie doszło do większych zmian. 
Najrzadziej spadek zewnętrznego finansowania deklaro-
wały firmy produkcyjne i handlowe (odpowiednio 3 proc. 
i 4 proc.), a w pozostałych branżach zgłaszało to 8 proc. 
jednostek. W poprzednim odczycie odsetek firm han-
dlowych, które ograniczyły finansowanie zewnętrzne był 
o 3 pkt. proc. wyższy. W pozostałych branżach nie zmienił 
się istotnie.

Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach …

Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, 
leasing) w październiku 2021 r., w porównaniu z wrześniem 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

Podobnie jak poprzednich miesiącach w listopadzie 
większość firm (69 proc.) uznała, że dostęp do finanso-
wania zewnętrznego w ostatnich trzech miesiącach nie 
zmienił się. Łatwiejszy dostęp sygnalizowało 6 proc. firm 
(poprzednio 8 proc.), a trudniejszy 17 proc. (poprzednio 
16 proc.). 

Na poprawę dostępu najczęściej wskazywały firmy 
duże (11 proc.) i małe (9 proc.). Natomiast na pogorszenie 
warunków dostępu skarżyły się szczególnie mikrofirmy 
(23 proc.) i przedsiębiorstwa średnie (18 proc.).

Firmy z prawie wszystkich branż w zbliżonym stop-
niu dostrzegły ułatwienie finansowania zewnętrznego 
(6-8 proc.), poza reprezentantami innych usług, wśród 
których nie było jednostek widzących poprawę. Przed-
stawiciele tej branży szczególnie często skarżyli się na 
wzrost utrudnień w dostępie do finansowania (26 proc.). 
W najmniejszym stopniu wzrost uciążliwości w pozyski-
waniu finansowania zewnętrznego dotknął firmy branży 
budowlanej (11 proc.) i TSL (13 proc.).

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

Komentarz BGK 

Listopadowe wyniki MIK wskazują na wciąż dobrą, choć nieco pogarszającą się ocenę sytuacji 
gospodarczej przez przedsiębiorców. Pogorszenie wskaźników dotyczących wartości sprzedaży 
i zamówień może wynikać zarówno z czynników sezonowych, jak też z coraz silniej rysujących się 
ograniczeń podażowych skutkujących wymuszonym ograniczaniem produkcji. Istotne mogą być 
również powracające z coraz większą mocą obawy dotyczące rozwoju sytuacji epidemicznej. 

Za istotną rolą czynników sezonowych przemawia między innymi wyraźniejsze niż przeciętne 
pogorszenie nastrojów w branży budowlanej. Ograniczenia podażowe mogą natomiast w większym 
stopniu wpływać na znaczące spadki w branży TSL. Warto z uwagą śledzić dalszy rozwój sytuacji w 
tej branży, gdyż może ona relatywnie szybko znaleźć odzwierciedlenie także w przedsiębiorstwach 
przemysłowych. Szczególnie może to dotyczyć firm będących częścią wydłużonych w ostatnim cza-
sie łańcuchów dostaw korporacji ponadnarodowych. Rosnące obawy dotyczące COVID mogą mieć 
natomiast przełożenie na gorsze niż przeciętne wyniki dotyczące przedsiębiorstw mikro i małych, 
które często działają w branżach usługowych wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem. 

W tej sytuacji trudno się dziwić, że wskaźnik inwestycyjny wciąż nie może przebić poziomu neu-
tralnego, mimo  iż zbliża się do niego nieprzerwanie od maja. Można mieć obawy, że pierwsze pozytywne odczyty zobaczymy  dopiero 
na wiosnę. Negatywnie na działania inwestycyjne firm mogą wpływać ostatnie decyzje dotyczące polityki monetarnej, a także ocze-
kiwania na dalsze jej zacieśnianie w sytuacji rosnącej inflacji. W dłuższym okresie decyzje inwestycyjne będą jednak musiały zostać 
podjęte. Tu istotnym czynnikiem będzie sytuacja na rynku pracy, na którym wciąż silna jest presja płacowa. 

W połączeniu z wcześniejszym spadkiem, a ostatnio stabilizacją wskaźników dotyczących zatrudnienia może to oznaczać, iż w tej 
chwili priorytetem firm jest zatrzymanie najlepszych pracowników przez podnoszenie im płac, a nie dodatkowe zwiększanie zatrud-
nienia. Moce produkcyjne będą w dłuższym okresie zwiększane, tam gdzie będzie to możliwe, przez inwestycje w maszyny i nowe 
rozwiązania technologiczne. 

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.

Mateusz Walewski
Dyrektor Departamentu  

Badań i Analiz
Główny Ekonomista
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw –  
listopad 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych 

przedsiębiorstw ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 9 8 8 7 6 14

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

pozostała bez zmian 51 52 47 49 59 48

spadła o mniej niż 10 proc. 12 11 14 14 13 7

spadła o więcej niż 10 proc. 18 13 15 25 15 24

 

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

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

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 11 10 16 12 9 9

pozostanie bez zmian 46 45 34 50 54 44

spadnie o mniej niż 10 proc. 13 16 20 13 13 5

spadnie o więcej niż 10 proc. 20 17 18 19 15 32

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 6 14 7 4 10

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 12 7 6 8 4

pozostała bez zmian 64 66 60 64 70 61

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

spadła o więcej niż 10 proc 10 9 9 7 8 18

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 80 82 83 74 82 76

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 13 11 12 12 14 17

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 7 7 5 14 4 7

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 74 74 67 71 81 76

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 4 1 5 6 3 4

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 22 25 28 23 16 20

 

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 13 3 12 6 9

…wystarczające 71 68 80 66 73 69

…zbyt małe 20 19 17 22 21 22
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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 (sierpień-październik 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (maj-lipiec 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 21 29 21 24 14 14

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich 
trzech miesiącach 18 20 13 12 30 18

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 4 2 3 3 8 4

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 37 32 52 35 31 36

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 20 17 11 26 17 28

 

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

…wzrósł? 9 4 9 15 11 3

…pozostał bez zmian? 85 93 87 77 81 89

…zmalał? 6 3 4 8 8 8

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 8 5 11 7 5 14

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 9 13 9 6 6 12

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 69 66 63 76 77 61

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

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

nie dotyczy 8 8 11 4 4 13

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez okres powyżej 3 miesięcy? 60 58 73 50 65 57

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 25 25 18 26 25 29

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 12 15 6 18 9 10

…niedostateczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc? 3 2 3 6 1 4
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
listopad 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 9 10 5 10 11

wzrosła o mniej niż 10 proc. 10 8 8 14 17

pozostała bez zmian 51 44 53 59 57

spadła o mniej niż 10 proc. 12 13 13 11 4

spadła o więcej niż 10 proc. 18 25 21 6 11

 

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

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

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 11 8 10 13 21

pozostanie bez zmian 46 48 37 53 49

spadnie o mniej niż 10 proc. 13 12 15 14 13

spadnie o więcej niż 10 proc. 20 22 30 7 9

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 10 6 9 8

wzrosła o mniej niż 10 proc. 8 9 3 7 14

pozostała bez zmian 64 57 69 71 68

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

spadła o więcej niż 10 proc 10 14 10 5 4

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 80 81 77 80 78

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 13 12 12 15 18

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 7 7 11 5 4

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 74 77 77 67 67

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 4 4 4 2 4

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 22 19 19 31 29

 

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 8 12 5 8

…wystarczające 71 71 71 70 76

…zbyt małe 20 21 17 25 16
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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 (sierpień-październik 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (maj-lipiec 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach 21 19 22 18 26

tak, poziom tych wydatków był taki sam jak w poprzednich trzech miesiącach 18 13 13 27 40

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 4 3 1 8 9

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 37 41 37 37 23

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 20 24 27 10 2

 

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

…wzrósł? 9 8 9 11 6

…pozostał bez zmian? 85 84 86 84 86

…zmalał? 9 8 5 5 8

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 8 14 6 7 0

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 9 9 9 11 5

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 69 68 65 72 79

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 4 4 6 0 11

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

nie dotyczy 8 4 11 9 5

 

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 60 55 59 63 81

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 25 25 26 30 11

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 12 17 12 3 6

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


