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Wprowadzenie

Inwestycje to jeden z najważniejszych wskaźników składających się na PKB 

danego kraju. Nie tylko wytwarzają bowiem popyt w gospodarce (inwestycja 

to zakupy – maszyn, materiałów, usługi itp.), ale też podnoszą efektywność 

i mocne produkcyjne przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce, a więc 

nakręcają wzrost gospodarczy też w kolejnych latach, czego nie można z 

takim przekonaniem powiedzieć o drugim filarze PKB – konsumpcji. 

Trudno się więc dziwić, że ekonomiści na całym świecie tak dużą uwagę 

poświęcają obserwacji inwestycji w gospodarce i przewidywaniu ich 

przyszłych zmian. My również monitorujemy je z uwagą, dlaczego Grant 

Thornton od zeszłego roku prowadzi badania wśród 10 tys. średnich i dużych 

firm – w tym w Polsce – na temat tego, jakie są ich plany inwestycyjne na 

dany rok.

Kiedy rok temu, przy okazji pierwszej edycji badania, pytaliśmy 

przedsiębiorców w Polsce o ich plany inwestycyjne na rozpoczynający się 

rok, wyniki były bardzo budujące – zdecydowana większość z nich 

deklarowała zwiększanie nakładów na ten cel. Sprawdziło się. W pierwszym 

półroczu dynamika wyniosła aż 10,7 proc. rok do roku, co było jednym z 

najwyższych wyników w tej dekadzie. Dopiero w drugim półroczu, kiedy do 

Polski zaczęły docierać pierwsze sygnały spowolnienia gospodarczego, 

dynamika inwestycji zaczęła się obniżać. 

Jak od tego czasu zmieniły się plany inwestycyjne firm w Polsce i na świecie? 

Wnioski niestety nie są już tak optymistyczne jak przed rokiem.

Zapraszamy do lektury

Czy dobra passa w inwestycjach w polskiej gospodarce to już historia?



O badaniu:

Badanie opisane w niniejszym raporcie prowadzone 
w ramach projektu badawczego International Business 
Report przez Dynata na zlecenie Grant Thornton 
International. 

Badanie prowadzono na losowej grupie 10 tys. 
przedstawicieli zarządów średnich i dużych 
firm z 32 krajów świata, w tym 200 firm działających 
w Polsce.



Polskie firmy będą ostrożnie inwestować

Najlepsze już minęło. Inwestycyjna ofensywa 
średnich i dużych firm w Polsce w 2020 roku 
przycichnie.

Ostatnie lata to okres silnego wzrostu inwestycji w Polsce. Między 
III kw. 2016 r. a III kw. 2019 r. (ostatnie dostępne dane) nakłady brutto na 
środki trwałe wzrosły o 25,7 proc. (z 79 do 99 mld zł). Niestety, 2020 rok nie 
będzie już tak dobry. Ankietowani menedżerowie średnich i dużych firm 
nadal chcą zwiększać inwestycje, ale już w mniejszej skali niż przed 
rokiem. We wszystkich z pięciu obszarów, o które pytaliśmy, 
przedsiębiorcy redukują w dół swoje plany.

Najwięcej – 37 proc. – polskich firm deklaruje zwiększenie nakładów na 
wykwalifikowanych pracowników, co jest prawdopodobnie efektem 
obecnych w ostatnich latach problemów firm ze znalezieniem 
pracowników. Tegoroczny wynik jest jednak o 11 pkt. proc. niższy niż przed 
rokiem. 

W drugiej kolejności firmy planują zwiększyć inwestycje w linie 
produkcyjne i maszyny – deklaruje tak 30 proc. badanych. To aż o 28 pkt. 
proc. mniej niż rok temu. Na trzecim miejscu znalazły się technologie IT (28 
proc. wobec 41 proc. rok temu). Najmocniej weryfikowane są plany 
związane z inwestycjami w budynki – obecnie wzrost planuje 9 proc. firm 
wobec 29 proc. przed rokiem.

Wykres 1. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które planują 
w najbliższych 12 miesiącach zwiększyć nakłady inwestycyjne 
w poszczególnych obszarach, pomniejszony o odsetek firm, które 
planują je zmniejszyć (w proc.)
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Plany inwestycyjne 2020:

Wykwalifikowani pracownicy

Niedobór rąk do pracy nadal wymusza na 
firmach inwestycje w ludzi.

Obecnie 51 proc. zapytanych przedsiębiorstw w Polsce deklaruje, 
że w 2020 roku zwiększy nakłady inwestycyjne w pracowników – ich 
komfort pracy, wynagrodzenia, koszty ich rekrutacji itp. Jedynie 14 proc. 
badanych firm chce te nakłady zmniejszyć. Wskaźnik netto na poziomie 
37 pkt oznacza, że w dobie rekordowo niskiego bezrobocia w Polsce 
i silnych problemów rekrutacyjnych firm wykwalifikowani pracownicy są 
obecnie zdecydowanym priorytetem inwestycyjnym polskich 
przedsiębiorstw. Z krajów europejskich jedynie Irlandia i Grecja 
wyprzedzają nas pod tym względem. 

Z drugiej jednak strony, taki wynik stawia Polskę dopiero na 19. miejscu 
w zestawieniu 32 przebadanych państw na świecie. To znaczny spadek 
w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, w którym Polska zajmowała 
wysokie 8. miejsce w analogicznym rankingu. Zdecydowanym liderem 
tegorocznego zestawienia jest Nigeria z wynikiem 88 proc., następnie 
Wietnam (79 proc.) oraz Indonezja (71 proc.).

Niskie bezrobocie zmusza więc firmy w Polsce do większej troski o ludzi, 
jednak przymus ten osłabł w stosunku do badania z zeszłego roku.

Wykres 2. Odsetek firm, które planują w najbliższych 12 miesiącach 
zwiększyć nakłady inwestycyjne w pracowników, pomniejszony o odsetek 
firm, które planują je zmniejszyć (po 5 państw z największym i 
najmniejszym wynikiem, w proc.)
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Plany inwestycyjne 2020: 

Linie produkcyjne i maszyny

Przedsiębiorstwa w Polsce chętnie inwestują 
też w rozbudowę mocy produkcyjnych.

Według badania, w najbliższych 12 miesiącach niemal połowa –
49 proc. ankietowanych firm w Polsce – planuje zwiększyć inwestycje 
w linie produkcyjne i maszyny. Biorąc pod uwagę 19 proc. firm, które 
zadeklarowały chęć zmniejszenia takich inwestycji, wskaźnik netto 
wynosi 30 proc. 

Z tym wynikiem Polska plasuje się w połowie zestawienia badanych 
państw na świecie – na 16. miejscu. Jest to duży spadek w porównaniu 
z badaniem z zeszłego roku, w którym Polska ze wskaźnikiem netto 
58 proc. (66 proc. firm zwiększających nakłady i 8 proc. zmniejszających) 
była liderem wszystkich badanych państw. 

Mimo tego spadku, linie produkcyjne i maszyny to nadal jeden z 
priorytetów inwestycyjnych polskich firm w planach na 2020 rok. 
Znacząca (2,5-krotna) przewaga przedsiębiorstw planujących zwiększenie 
nakładów na ten cel nad przedsiębiorstwami tnącymi te wydatki, oznacza, 
że w bieżącym roku nadal należy spodziewać się wyraźnego wzrostu 
inwestycji w tym obszarze, choć już nie tak dynamicznego, jak w ubiegłym 
roku. To pokazuje, że przedsiębiorcy nadal spodziewają się rosnącego 
popytu na ich produkty i usługi.

Wykres 3. Odsetek firm, które planują w najbliższych 12 miesiącach 
zwiększyć nakłady inwestycyjne w linie produkcyjne i maszyny, 
pomniejszony o odsetek firm, które planują je zmniejszyć.
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Plany inwestycyjne 2020: 

Technologie IT 

Przedsiębiorcy w Polsce będą zwiększać 
inwestycje w cyfryzację, ale nie tak 
znacząco, jak inne kraje.

Kolejnym celem inwestycyjnym firm w Polsce na 2020 rok są szeroko 
rozumiane technologie IT. Podobnie jak w zeszłorocznej edycji badania, 
około połowa (48 proc. w 2020 r. i 52 proc. w 2019 r.) zapytanych 
przedsiębiorców deklaruje zwiększenie inwestycji w tym obszarze. W 
bieżącym roku jednak niemal dwukrotnie zwiększył się odsetek firm, które 
deklarują chęć zmniejszenie tych nakładów – aktualnie wynosi on 20 proc. 
wobec zaledwie 11 proc. w 2019 r. 

Wskaźnik netto na poziomie 28 proc. stawia Polskę dopiero na 6. miejscu 
od końca zestawienia 32 ankietowanych państw na świecie. Jest to 
znaczny spadek w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy nasz kraj znajdował się 
na 14. miejscu. 

To niepokojąca tendencja, ponieważ sugeruje, że o ile na świecie 
przedsiębiorstwa nadają inwestycjom technologicznym coraz silniejszy 
priorytet, o tyle w Polsce znaczenie tych inwestycji nieco słabnie. W dobie 
rosnącej globalizacji i cyfryzacji takie dane mogą rozczarowywać.

Wykres 4. Odsetek firm, które planują w najbliższych 12 miesiącach 
zwiększyć nakłady inwestycyjne w technologie IT, pomniejszony o odsetek 
firm, które planują je zmniejszyć (w proc.)
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Plany inwestycyjne 2020: 

Badania i rozwój

Polskie firmy wyraźnie rewidują też swoje 
plany dotyczące zwiększania nakładów 
inwestycyjnych w B+R.

Jak wynika z badania, obecnie 47 proc. ankietowanych firm w Polsce 
chce zwiększyć inwestycje dotyczące działalności badawczo-rozwojowej. 
Jednocześnie 23 proc. przedsiębiorstw planuje je zmniejszyć, co oznacza 
wskaźnik netto na poziomie 24 proc. Choć nadal saldo jest wyraźnie 
dodatnie, to wynik ten rozczarowuje, ponieważ jest aż o 16 pkt. proc. 
niższy niż w 2019 roku. 

Polska pod względem planów inwestycyjnych w obszarze B+R zajmuje 
obecnie odległe 21. miejsce zestawienia przebadanych 32 państw świata. 
W zeszłorocznej edycji badania nasz kraj z wynikiem 40 proc. plasował się 
dużo wyższej – na 8. pozycji. 

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że wśród państw europejskich za 
Polską w rankingu znajdują się Wielka Brytania, Francja, Niemcy 
i Szwecja, a więc kraje o wysokiej innowacyjności przemysłu. Należy 
jednak pamiętać, że gospodarki te już teraz mają znacznie wyższe 
nominalne nakłady na B+R niż Polska, więc trudniej im dalej znacząco je 
zwiększać.

Wykres 5. Odsetek firm, które planują w najbliższych 12 miesiącach 
zwiększyć nakłady inwestycyjne w B+R, pomniejszony o odsetek firm, które 
planują je zmniejszyć (w proc.)
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Plany inwestycyjne 2020: 

Nowe budynki

Przedsiębiorcy mają też coraz mniej ambitne 
plany inwestycyjne w infrastrukturę 
budowlaną.

Ostatnie pytanie w naszym badaniu dotyczyło inwestycji w nowe 
budynki. 29 proc. przedsiębiorców w Polsce zadeklarowało, że w 2020 
roku planuje zwiększyć inwestycje w tym obszarze, a 20 proc. –
zmniejszyć. Wskaźnik netto wynosi więc zaledwie 9 proc. Są to znacznie 
mniej optymistyczne plany inwestycyjne wobec tych z 2019 roku, 
w których wskaźnik netto był o 20 pkt proc. wyższy (43 proc. firm chciało 
zwiększyć nakłady, a 14 proc. zmniejszyć). 

Z wynikiem tym Polska zajęła dopiero 23. miejsce zestawieniu 32 państw 
objętych badaniem. To spadek aż o 15 pozycji w stosunku do zeszłego 
roku. Wśród państw europejskich, niższy wynik od Polski uzyskała tylko 
Francja, Niemcy, Szwecja oraz Holandia. 

Biorąc pod uwagę inne wyniki naszego badania, mocna rewizja planów 
budowlanych polskich firm jednak nie dziwi. Skoro przedsiębiorcy rzadziej 
planują zwiększać nakłady na linie produkcyjne i maszyny oraz 
inwestować w pracowników, nie potrzebują też dalszej rozbudowy swoich 
biur i hal produkcyjnych. 

Wykres 6. Odsetek firm, które planują w najbliższych 12 miesiącach 
zwiększyć nakłady inwestycyjne w nowe budynki, pomniejszony o odsetek 
firm, które planują je zmniejszyć (w proc.)
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Naszym zdaniem

Przez ostatnie dwa lata inwestycje były jednym z najważniejszych, a może wręcz najważniejszym 
motorem napędowym polskiej gospodarki. Silny napływ zamówień płynący do polskich przedsiębiorstw 
sprawiał, że firmy zbliżały się do górnych limitów swoich mocy produkcyjnych i musiały inwestować 
w rozwój, aby były w stanie obsłużyć ten rosnący strumień popytu. Firmy ruszyły więc na zakupy –
maszyn, środków transportu, usług, materiałów do budowy hal produkcyjnych i magazynów czy usług 
budowlanych. To z kolei dodatkowo zwiększało zamówienia w przedsiębiorstwach i koło koniunktury się 
zamykało. 

Niestety od kilku miesięcy w gospodarce coraz wyraźniej widoczne są symptomy spowolnienia 
gospodarczego i spirala silnej koniunktury została przerwana, a przynajmniej wytraciła swój pęd. 
W trzecim kwartale 2019 r. dynamika PKB po raz pierwszy od dwóch lat spadła poniżej 4 proc. 
Przedsiębiorcy widząc, że popyt w najbliższych kwartałach może już nie rosnąć w takim tempie, jak 
dotychczas, zaczęli nieco ograniczać swoje inwestycje, co również było już zauważalne w danych 
makroekonomicznych w drugiej połowie ubiegłego roku. 

Jeśli dodać do tego rosnące w coraz szybszym tempie koszty funkcjonowania przedsiębiorstw 
(podwyżki cen energii, wywozu odpadów, silny wzrost płacy minimalnej czy powiązany z tym wzrost 
niektórych usług, np. sprzątania i ochrony), to nie dziwi fakt, że wyniki naszego badania nie przynoszą 
dobrych wieści. Nasza ankieta sugeruje, że tendencja wyhamowywania inwestycji będzie utrzymywać 
się też w przyszłym roku. Przebadane przedsiębiorstwa nadal zamierzają zwiększać nakłady 
inwestycyjne, ale w znacznie mniejszym stopniu, niż w ostatnim czasie. Do inwestycyjnej recesji nam 
jeszcze daleko, ale okres boomu mamy już za sobą.

Marcin Diakonowicz
Partner
Departament Audytu
Grant Thornton
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Jacek Kowalczyk
Dyrektor Marketingu i PR
Grant Thornton
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Zapraszamy do kontaktu
O nas

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-
doradczych na świecie, obecna w 136 krajach i zatrudniająca 
ponad 50 tys. pracowników. W Polsce działamy od 27 lat. Zespół 
650 pracowników wspiera naszych klientów w obszarach takich 
jak audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo transakcyjne czy 
outsourcing płac i kadr oraz outsourcing księgowości.

http://grantthornton.pl/usluga/konsulting-cyfrowy-user-experience/

