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Prezentujemy wyniki badań koniunktury przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw w dniach 1-2.12.2021 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 grudniu zaobserwowaliśmy istotne 
zmiany w porównaniu z listopadem. Szczegółowe i pełne wyniki pokazujemy w tabelach na końcu opracowania. 

Grudniowy MIK = 105,8
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Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w grudniu o kolejne 3,2 pkt. do 
poziomu 105,8 pkt. W poprzednim miesiącu również zaobserwowaliśmy 
spadek (o 2,9 pkt.), a zatem łączny spadek w stosunku do najwyższej 
wartości MIK odnotowanej w październiku wynosi 6,1 pkt. Nadal jednak 
odczyt MIK jest powyżej poziomu neutralnego. Od czerwca większość 
przedsiębiorców pozytywnie ocenia koniunkturę w polskiej gospodar-
ce, ale miesięczne poziomy MIK wahają się i po wzroście w październiku 
obecne nastroje wróciły do poziomu porównywalnego z lipcowym. 

O niższym wyniku MIK w dwunastym odczycie zdecydowały nega-
tywne zmiany komponentów, w których już miesiąc temu odnotowaliśmy 
spadki, czyli w wartości sprzedaży (-9,5 pkt.) oraz liczbie nowych zamó-
wień (-3,1 pkt.). Dodatkowo w tym odczycie zauważamy negatywne zmia-
ny w mocach produkcyjnych (-6,6 pkt.) oraz w inwestycjach (-5,2 pkt.).

W grudniowym odczycie, podobnie, jak w listopadowym, trzy kom-
ponenty MIK – wartość sprzedaży, nowe zamówienia oraz inwestycje 
– znajdują się poniżej odczytu neutralnego. Jeden z nich – inwestycje – 
utrzymuje się poniżej poziomu neutralnego od początku 2021 r. W grud-
niu, w porównaniu z listopadowym odczytem, obniżył się o 5,2 pkt. – 
do poziomu 94,5. Pozostałe dwa wskaźniki, czyli wartość sprzedaży 
i nowe zamówienia, od czerwca do października przyjmowały wartości 
powyżej odczytu neutralnego. Jednak w listopadowym i grudniowym 
pomiarze nastąpiły spadki – duży zwłaszcza w wartości sprzedaży, aż 
o 9,5 pkt. w porównaniu z listopadowym pomiarem, do poziomu 85,3.

W grudniowym odczycie najwyższe wartości wskaźników doty-
czyły wynagrodzeń (130,8) oraz płynności finansowej (125,4) i istot-
nie mniejsze mocy produkcyjnych (104,7) i zatrudnienia (103,7). Tylko 
w przypadku wynagrodzeń wskaźnik wzrósł o 10,1 pkt. m/m, a w po-
zostałych komponentach spadł w porównaniu z listopadowym pomia-
rem: dla mocy produkcyjnych o 6,6 pkt., a dla płynności finansowej 
i zatrudnienia po 3,9 pkt. MIK dla zatrudnienia sukcesywnie spada od 
sierpnia, ale nadal jest powyżej poziomu neutralnego. 

MIK zestawienie comiesięczne 

MIK według komponentów
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Ocena koniunktury we wszystkich branżach oprócz TSL (98,1 pkt.) 
utrzymuje się powyżej poziomu neutralnego. Jednak niemal we 
wszystkich branżach widoczny jest spadek nastrojów, największy 
w handlu (o 9,3 pkt. m/m), mniejszy w branży TSL (o 5,8 pkt. m/m) 
i budownictwie (o 5,6 pkt. m/m). W tych trzech branżach, po okresie 
stałego wzrostu, tendencja spadkowa trwa już od października.

W usługach sytuacja jest raczej stabilna – spadek wartości wskaź-
nika wyniósł tylko 1 pkt m/m i utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
od października.

Jedyną branżą, która zanotowała wzrost (o 2 pkt. m/m) jest pro-
dukcja. Jednocześnie jest to branża, która w grudniu osiągnęła naj-
wyższy odczyt wśród wszystkich branż (119,5 pkt.). Dla produkcji jest 
to też trzeci najwyższy odczyt od początku roku. 

MIK według branż

W grudniu nastroje dużych firm utrzymują się na takim samym po-
ziomie jak w listopadzie (120,9). Nastroje średnich firm, względem listo-
pada, spadły o 8,4 pkt., natomiast nastroje mikrofirm – aż o 15,2 pkt. 
Podobnie duży spadek w najmniejszych przedsiębiorstwach notowali-
śmy w lutym br. (-19,1 pkt.), jednak wówczas MIK wynosił tylko 73,3 pkt., 
czyli znacznie poniżej wartości neutralnej, a obecnie wynosi 92,3 pkt. 
Interesująco przedstawia się sytuacja małych firm. W listopadzie ich 
nastroje względem października były niższe o 7 pkt. Natomiast w grud-
niu małe firmy, w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami, jako 
jedyne odnotowały wzrost nastrojów względem poprzedniego miesią-
ca (o 4,6 pkt.).

MIK według wielkości przedsiębiorstw 
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PrognostycznyDiagnostyczny
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Indeks diagnostyczny wyznaczony na podstawie aktualnej war-
tości sprzedaży, liczby nowych zamówień, mocy produkcyjnych 
oraz poziomu inwestycji, osiągnął w grudniu wartość poniżej po-
ziomu neutralnego (95,2 pkt.). W porównaniu z poprzednim miesią-
cem, w którym wartość indeksu przekraczała 100 pkt., poziom dia-
gnostycznego MIK zmalał o 6,1 pkt. Na tak znaczny spadek indeksu 
wpłynęło obniżenie poziomu poszczególnych jego komponentów, 
a przede wszystkim wskaźnika wartości sprzedaży znacznie poniżej 
poziomu neutralnego (85,3 pkt.).

Z kolei indeks prognostyczny, wyznaczony na podstawie oceny 
planowanej wielkości sprzedaży, zatrudnienia, wynagrodzeń pra-
cowników oraz płynności finansowej, wynosi 112,3 pkt. i w porów-
naniu z poprzednim odczytem zmalał jedynie o 0,1 pkt.  Natomiast 
na spadek indeksu prognostycznego wpłynęło obniżenie wskaźnika 
planowanej na kolejny miesiąc wartości sprzedaży (92,1) do poziomu 
poniżej neutralnego.

MIK diagnostyczny i prognostyczny

Komentarz PIE 

O niższym wyniku grudniowego odczytu MIK zdecydowały negatywne zmiany komponentów, 
w których spadki zaznaczyły się już miesiąc temu. W grudniu spadła wartość sprzedaży oraz licz-
ba nowych zamówień,  pogorszyły się moce produkcyjne, a także inwestycje. Wprawdzie w całym 
2021 r. ten ostatni komponent ani razu nie przekroczył poziomu neutralnego, jednak od lipca do 
listopada systematycznie rósł dając nadzieję, że trend wzrostowy podejmowania nowych inwesty-
cji przez firmy będzie się utrzymywał. Grudniowy spadek pokazał, że wartość wskaźnika inwestycji 
na poziomie 99,7 pkt. (odczyt listopadowy) była najwyższa w tym roku. Wygląda na to, że ostatecz-
nie pesymistyczna perspektywa inwestycyjna wśród przedsiębiorców nie została przełamana i, co 
istotne, na koniec roku prawie co piąta firma zadeklarowała brak możliwości inwestowania. Warto 
dodać, że nie inwestowało więcej dużych firm  niż jeszcze w listopadzie. Z kolei, wartość sprzedaży 
i nowe zamówienia, od czerwca do października, przyjmowały wartości powyżej odczytu neutralne-
go. Jednak już w poprzednim, jak i w obecnym pomiarze nastąpiły ich spadki. Zwłaszcza w wartości 
sprzedaży ten spadek jest relatywnie duży. Chociaż odczyty wartości wskaźników dotyczących 
wynagrodzeń, płynności finansowej, mocy produkcyjnych oraz zatrudnienia nadal przekraczają poziom neutralny, to tylko w przypad-
ku wynagrodzeń wskaźnik wzrósł, a w pozostałych komponentach spadł m/m. Najbardziej widoczny spadek zarysował się dla mocy 
produkcyjnych. Chociaż niemal 3/4 firm deklaruje, że ich moce produkcyjne są wystarczające, to spadł odsetek firm, w których moce 
są zbyt małe. Wzrósł natomiast udział jednostek, w których są one zbyt duże. To może świadczyć o mniej korzystnych niż poprzednio 
przewidywaniach popytu. Wśród firm deklarujących zbyt duże moce produkcyjne zwraca uwagę wzrost w branży handlowej. Zatem 
mimo zbliżającego się okresu świątecznego, zwykle sprzyjającego wzmożonym zakupom, w firmach handlowych wyraźnego optymi-
zmu nie widać. W przypadku nowych zamówień, podobnie jak miesiąc wcześniej, zanotowaliśmy przewagę spadków nad wzrostami.  
Nie można wykluczyć, że dalszy wzrost inflacji, wysokie ceny gazu oraz rosnące koszty energii elektrycznej raczej skłaniają do ogra-
niczeń wydatków.

Pandemia nadal trwa, a sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Po wiosennym odbiciu, kiedy zniesiono restrykcje, a w czerwcu 
po raz pierwszy wskaźnik MIK przekroczył wartość neutralną, wydawało się, że firmy w warunkach niepewności gospodarczej funk-
cjonują coraz sprawniej. Jeszcze w listopadzie, mimo małego spadku wskaźnika MIK, liczono, że inwestycje wreszcie przekroczą 
próg neutralny. Jednak koniec roku zweryfikował te optymistyczne oczekiwania. Trudno jednoznacznie przewidzieć, co przyniesie 
początek Nowego Roku.

dr Katarzyna Zybertowicz
Zespół Foresightu  

Gospodarczego PIE
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Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw  
w grudniu 2021 r. – wybrane wyniki badań ankietowych (w proc. odpowiedzi)
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...wystarczające...zbyt duże ...zbyt małe

W ostatnim pomiarze więcej firm wskazywało na spa-
dek (23 proc.) niż na wzrost (15 proc.) liczby nowych za-
mówień. Jest to pogłębienie obserwowanego już w po-
przednim miesiącu zjawiska przewagi spadków nad 
wzrostami. Przewaga ta wzrosła z 4 pkt. proc. w zeszłym 
miesiącu do 8 pkt. proc. w obecnym. Prawdopodobnie 
wpłynął na to dalszy wzrost inflacji zniechęcający do więk-
szych zakupów. 

Spadek liczby nowych zamówień najczęściej wystę-
pował w mikrofirmach (28 proc.), a najrzadziej w dużych 
firmach (9 proc.). Natomiast wzrosty nowych zamówień 
zanotowały przede wszystkim średnie firmy (21 proc.).

W przekroju sektorowym największy wzrost nowych 
zamówień zanotowały firmy produkcyjne (23 proc.) i usłu-
gowe (16 proc.). Jednocześnie produkcja była jedyną 
branżą, w której wzrost nowych zamówień dominował 
nad ich spadkiem (o 3 pkt. proc.). Największy udział firm 
skarżących się na spadek zamówień występował w han-
dlu (30 proc.). Prawdopodobnie wpłynęła na to mniejsza 
skłonność konsumentów do zakupów ze względu na ro-
snące ceny.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach w zdecy-
dowanej większości firm moce produkcyjne są wystar-
czające (73 proc., poprzednio 71 proc.). Jednak z 20 proc. 
do 16 proc. spadł odsetek firm, w których moce są zbyt 
małe, a wzrósł z 9 proc. do 11 proc. udział jednostek, 
w których są one zbyt duże. Zmalała więc przewaga firm 
o zbyt małych mocach, co może świadczyć o mniej ko-
rzystnych niż poprzednio przewidywaniach popytu.

Najczęściej na zbyt duże moce wskazały firmy śred-
nie (13 proc., poprzednio 5 proc.), a najrzadziej firmy duże 
(podobnie jak poprzednio  8 proc.). Zbyt małe moce czę-
ściej deklarowały firmy małe i średnie (po 18 proc.), niż 
duże (12 proc.) i mikro (13 proc.).  

W przekroju sektorów zbyt duże moce najczęściej 
sygnalizowały firmy produkcyjne (19 proc., poprzed-
nio 13 proc.), a najrzadziej reprezentujące inne usłu-
gi (5 proc., poprzednio 9 proc.). Zwraca uwagę wzrost 
o 9 pkt. proc. udziału jednostek handlowych deklarują-
cych zbyt duże moce. Z kolei na zbyt małe moce w po-
dobnym stopniu wskazują firmy wszystkich sektorów. 
Najbardziej zmniejszył się ich odsetek w innych usługach 
(o 7 pkt. proc.) oraz w branży TSL (o 6 pkt. proc.).

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

Przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych na najbliższy miesiąc zmianach popytu, moce 
produkcyjne (np. pracownicy, budynki, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu itp.) Państwa 
przedsiębiorstwa są… 
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Nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby inwestowania
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...pozostał bez zmian...wzrósł ...zmalał

Wydatki inwestycyjne na wyższym lub takim samym 
poziomie jak w poprzednich trzech miesiącach wskaza-
ło 39 proc. firm. Taki sam procent wskazań mieliśmy w li-
stopadzie. Inwestycje częściej towarzyszą dużym firmom 
(66 proc.) niż mikro (32 proc.). Najwięcej wskazań na wy-
datki inwestycyjne wystąpiło w  przedsiębiorstwach bu-
dowlanych. W tej branży połowa badanych poniosła wy-
datki inwestycyjne wyższe lub na takim samym poziomie 
jak miesiąc wcześniej. Kolejne miejsce zajęła produkcja 
(46 proc.). Z kolei brak wydatków na inwestycje w ostatnich 
trzech miesiącach zadeklarowało w grudniu 55 proc. firm, 
a zatem nieco mniej niż w listopadzie (57 proc.). Wśród firm 
nie ponoszących  wydatków inwestycyjnych przeważają te, 
które nie dostrzegły potrzeby inwestowania (36 proc. ogó-
łu badanych wobec 37 proc. w listopadzie). Z kolei niemal 
co piąta firma w grudniu nie inwestowała z powodu braku 
możliwości. Ten ostatni powód wskazywały najczęściej 
mikrofirmy (28 proc.), zaś najrzadziej firmy duże (9 proc. 
wskazań). Warto jednak dodać, że w przypadku dużych 
przedsiębiorstw nastąpił wzrost nieinwestujących z po-
wodu braku możliwości finansowych o 7 pkt. proc. m/m. 
Generalnie, poza małymi firmami, w pozostałych przedsię-
biorstwach widać w grudniu, względem listopada, wzrost 
odsetka tych, które nie inwestowały. Jeśli chodzi o przekrój 
branżowy, to na pierwszym miejscu pod względem braku 
inwestycji znalazła się branża handlowa.

Brak zmiany poziomu finansowania bieżącej działalno-
ści środkami zewnętrznymi zadeklarowała zdecydowana 
większość firm (82 proc. wobec 85 proc. poprzednio). 
W porównaniu z poprzednim odczytem wzrósł odsetek 
wskazujących na wzrost finansowania z 9 proc. do 10 proc. 
i osiągnął najwyższy poziom w historii badania, a deklaru-
jących spadek – z 6 proc. do 8 proc. 

Najczęściej poziom finansowania zewnętrznego 
zwiększały firmy duże (15 proc.), które w poprzednim ba-
daniu korzystały z niego najrzadziej (6 proc.). Firmy mikro 
najrzadziej zwiększały (8 proc.) i zmniejszały jego zakres 
(7 proc.). W pozostałych grupach odsetek firm, które 
zmniejszyły poziom finansowania wyniósł 9 proc. W gru-
pach małych i średnich firm wzrósł on prawie dwukrotnie. 

W przekroju branżowym wzrost finansowania ze-
wnętrznego sygnalizowały najczęściej firmy z branży TSL 
(13 proc., poprzednio 15 proc.) i handlowej (12 proc., po-
przednio 9 proc.). Zdecydowanie najrzadziej zwiększyły  je 
firmy budowlane (5 proc. poprzednio 11 proc.). Co dziesią-
ta firma produkcyjna, handlowa i z branży TSL zmniejszyła 
poziom finansowania zewnętrznego.

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 (wrzesień-listopad 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków względem 
poprzednich trzech miesięcy (czerwiec-sierpień 2021 r.)?

Czy poziom finansowania bieżącej działalności firmy środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy, obligacje, 
leasing) w listopadzie 2021 r., w porównaniu z październikiem 2021 r., …
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1 3 66 16 8 6

3 63 18 13 3

2 2 71 14 5 6

6561 415 9

673 16 113

3 704 9 6 8
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2 2 67 1919

4 66 17 7 6

662 15 9 8
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

Podobnie jak poprzednich miesiącach większość firm 
(66 proc., poprzednio 69 proc.) uznała, że dostęp do finan-
sowania zewnętrznego w ostatnich trzech miesiącach nie 
zmienił się. Łatwiejszy dostęp sygnalizowało 4 proc. firm 
(poprzednio 6 proc.), a trudniejszy 24 proc. (poprzednio 
17 proc.). 

Na poprawę dostępu najczęściej wskazywały firmy 
średnie (7 proc.). Odsetek firm dużych wskazujących na  
poprawę spadł z 11 proc. do 3 proc., a małych z 9 proc. 
do 4 proc. Na pogorszenie warunków dostępu najbardziej 
skarżyły się mikrofirmy (31 proc., poprzednio 23 proc.), 
a w pozostałych grupach odsetek firm dostrzegających  
wzrost utrudnień wyniósł 19 proc. Zwraca uwagę wzrost 
udziału  firm dużych z 5 proc. do 11 proc., które stwierdziły, 
że pytanie to ich nie dotyczy. Jednak w badaniu wrześnio-
wym uznało tak aż 18 proc. dużych firm, a w sierpniowym 
14 proc. Dobra sytuacja finansowa firm dużych sprawia, że 
te z nich, które nie inwestują w rozwój (nie są ekspansywne) 
nie odczuwają potrzeby zasilania środkami zewnętrznymi. 

W przekroju branżowym najwyższy odsetek firm odczu-
wających poprawę wystąpił  w grupie firm produkcyjnych 
(7 proc., poprzednio 8 proc.), a najniższy wśród firm pre-
zentujących inne usługi (2 proc., poprzednio 0 proc.). Nato-
miast najczęściej na pogorszenie dostępu do finansowania 
zewnętrznego  skarżyły się firmy TSL (28 proc., poprzed-
nio 13 proc.), a najrzadziej firmy produkcyjne (15 proc., po-
przednio 18 proc.). W pozostałych branżach odsetek wyra-
żających taką opinię wyniósł 24 proc. 

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

Komentarz BGK 

 W grudniu nastąpiło schłodzenie koniunktury. Wskaźnik MIK obniżył się ze 109,0 pkt. w li-
stopadzie do 105,8 pkt., czyli do najniższego poziomu od 6 miesięcy. Wpływ na to mogły mieć 
czynniki sezonowe, widoczne w obniżeniu aktywności w budownictwie, czy też związane z falą 
covidowych zakażeń, które mogły osłabić nastroje w handlu detalicznym. Tezę, że w znacznym 
stopniu za osłabieniem MIK stoją przejściowe czynniki, wspiera fakt, że spadek notowała tylko 
jego składowa diagnostyczna, natomiast składowa prognostyczna pozostała stabilna. Odnoto-
wać należy również niespodziankę, jaką jest poprawa nastrojów w sektorze przetwórstwa prze-
mysłowego, mimo problemów podażowych, które trawią branżę motoryzacyjną. 

Ponadto, badanie jednoznacznie wskazuje na rosnącą presję płacową. Jest ona powszechna 
sektorowo. Mierzący ją indeks jest najwyższy w historii badania. Świadczy to o ograniczeniach 
podażowych na rynku pracy, jak również koresponduje z rosnącą inflacją. W efekcie może się to 
przyczyniać się do rewizji w dół planów przedsiębiorstw dotyczących zwiększania zatrudnienia.

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.

Piotr Dmitrowski
Departament Badań i Analiz BGK



7 Miesięczny Indeks Koniunktury – grudzień 2021

Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw –  
grudzień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych 

przedsiębiorstw ogółem i według branż (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Produkcja Handel TSL Budownictwo Usługi

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 13 4 5 9 7

wzrosła o mniej niż 10 proc. 10 13 10 9 7 8

pozostała bez zmian 47 47 49 43 47 50

spadła o mniej niż 10 proc. 16 11 25 17 12 18

spadła o więcej niż 10 proc. 19 16 12 26 25 17

 

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

wzrośnie o więcej niż 10 proc. 12 16 10 5 18 13

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 10 11 9 10 8 11

pozostanie bez zmian 38 36 38 37 39 42

spadnie o mniej niż 10 proc. 16 14 21 13 15 15

spadnie o więcej niż 10 proc. 24 23 22 35 20 19

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 15 4 3 11 7

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

pozostała bez zmian 62 58 57 68 65 59

spadła o mniej niż 10 proc. 12 10 20 10 12 9

spadła o więcej niż 10 proc 11 10 10 12 9 16

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 76 71 83 73 79 76

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 12 12 5 11 14 18

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 12 17 12 16 7 6

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 68 57 72 70 68 71

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 2 1 2 4 3 0

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 30 42 26 26 29 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 11 19 12 13 6 5

…wystarczające 73 64 74 71 77 80

…zbyt małe 16 17 14 16 17 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 (wrzesień-listopad 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (czerwiec-sierpień 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 21 26 21 12 27 20

tak, poziom tych wydatków był taki sam jak w poprzednich 
trzech miesiącach 18 20 11 20 23 19

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich 
trzech miesiącach 6 7 2 7 5 6

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie 
mieliśmy potrzeby inwestowania 36 30 43 43 26 39

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze 
możliwości finansowe na to nie pozwoliły 19 17 23 18 19 16

 

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

…wzrósł? 10 10 12 13 5 9

…pozostał bez zmian? 82 80 78 77 91 86

…zmalał? 8 10 10 10 4 5

 

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

…zdecydowanie trudniej o dostęp do finansowania 
zewnętrznego? 8 6 6 9 7 9

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 16 9 18 19 17 15

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 66 70 64 67 66 66

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

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

nie dotyczy 6 8 7 1 6 8

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
powyżej 3 miesięcy? 57 63 57 50 53 61

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 2-3 miesiące? 25 19 29 30 28 21

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy 
przez 1 miesiąc? 14 12 11 16 18 14

…niedostateczna, by funkcjonować nawet przez 1 miesiąc? 4 6 3 4 1 4



9 Miesięczny Indeks Koniunktury – grudzień 2021

Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw – 
grudzień 2021 r. – tabele wyników badań ankietowych przedsiębiorstw 

ogółem i według wielkości przedsiębiorstwa (w proc. odpowiedzi)

Pytanie Ogółem Mikro Małe Średnie Duże

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 6 10 11 0

wzrosła o mniej niż 10 proc. 10 8 9 10 16

pozostała bez zmian 47 44 47 50 58

spadła o mniej niż 10 proc. 16 18 13 18 16

spadła o więcej niż 10 proc. 19 24 21 11 10

 

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

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

wzrośnie o mniej niż 10 proc. 10 7 10 10 22

pozostanie bez zmian 38 34 38 46 43

spadnie o mniej niż 10 proc. 16 16 20 10 11

spadnie o więcej niż 10 proc. 24 30 22 21 11

 

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

wzrosła o więcej niż 10 proc. 8 6 9 11 7

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

pozostała bez zmian 62 61 61 58 74

spadła o mniej niż 10 proc. 12 13 9 17 7

spadła o więcej niż 10 proc 11 15 13 4 2

 

4. Czy firma planuje w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom zatrudnienia? 76 78 75 71 82

…zwiększyć poziom zatrudnienia? 12 8 13 20 14

…zmniejszyć poziom zatrudnienia? 12 14 12 9 4

 

5. Czy planują Państwo w najbliższych trzech miesiącach…

…utrzymać poziom wynagrodzeń pracowników? 68 76 57 69 64

…obniżyć poziom wynagrodzeń pracowników? 2 2 3 1 0

…podnieść poziom wynagrodzeń pracowników? 30 22 40 30 36

 

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 11 11 11 13 8

…wystarczające 73 76 71 69 80

…zbyt małe 16 13 18 18 12
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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 (wrzesień-listopad 2021 r.) i jaki był poziom tych wydatków 
względem poprzednich trzech miesięcy (czerwiec-sierpień 2021 r.)?

tak, poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach 21 16 27 21 25

tak, poziom tych wydatków był taki sam, jak w poprzednich trzech miesiącach 18 13 20 23 27

tak, poziom tych wydatków był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 6 3 5 8 14

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nie mieliśmy potrzeby 
inwestowania 36 40 34 38 25

nie, nie ponieśliśmy żadnych takich wydatków, bo nasze możliwości 
finansowe na to nie pozwoliły 19 28 14 10 9

 

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

…wzrósł? 10 8 10 10 15

…pozostał bez zmian? 82 85 81 81 76

…zmalał? 8 7 9 9 9

 

9. Jak dla Państwa firmy w ostatnich trzech miesiącach (od września do listopada 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 5 4 3

…raczej trudniej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 16 18 14 15 16

…dostęp do finansowania zewnętrznego nie zmienił się? 66 63 71 65 67

…raczej łatwiej o dostęp do finansowania zewnętrznego? 3 3 2 6 0

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

nie dotyczy 6 3 6 9 11

 

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

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez okres 
powyżej 3 miesięcy? 57 45 57 66 82

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące? 25 29 27 24 10

…dostateczna, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy przez 1 miesiąc? 14 19 14 8 8

…niedostateczna by funkcjonować nawet przez 1 miesiąc? 4 7 2 2 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 polski 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.


