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O raporcie

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do lektury raportu przygotowanego w oparciu o wyniki badania BGK przeprowadzonego wśród polskich
przedsiębiorstw przemysłowych w 2021 roku.

Badanie jest źródłem cennych informacji na temat aktualnej sytuacji firm przemysłowych, dostępu, jaki mają te firmy do
finansowania zewnętrznego, ich dotychczasowych oraz planowanych inwestycji w rozwiązania z obszaru przemysłu 4.0.
Wyniki badania świadczą o stosunkowo niskim stopniu wdrożenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych w polskim
przemyśle. Niewielki jest też odsetek firm planujących wdrożenie tego typu rozwiązań. Przyczyną tego stanu rzeczy może być
relatywnie niska świadomość konieczności ich wprowadzania. Problem ten dotyczy przede wszystkim mniejszych
przedsiębiorstw.
Z zebranych odpowiedzi wynika jednak także, że istotnym ograniczeniem dla firm pragnących wdrażać nowoczesne rozwiązania
oparte o technologie informatyczne i internetowe, jest brak odpowiednich produktów finansowych, które byłyby
ukierunkowane na wspieranie nowoczesnych rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. Oceniamy, że w luce finansowej może
znajdować się nawet 40% polskich firm z sektora przemysłowego.
Jako bank rozwoju będziemy na pewno starali się zarówno zwiększać wśród polskich firm świadomość konieczności inwestycji
w nowe technologie, jak i proponować rozwiązania wspomagające przekraczanie istniejących barier finansowych.
Liczymy też na to, że niniejszy raport będzie stanowił głos w dyskusji na temat potrzeb polskiego przemysłu oraz że w dłuższej
perspektywie przyczyni się do dalszego rozwoju i ekspansji polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Z wyrazami szacunku,
Mateusz Walewski
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu Badań i Analiz
Bank Gospodarstwa Krajowego
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Podsumowanie zarządcze
• Co piąta firma przemysłowa (19,1%) dokonała w ostatnich
trzech latach inwestycji w jedną z technologii 4.0
wyszczególnionych w badaniu.
• W technologie z obszaru przemysłu 4.0 inwestują firmy
duże i względnie młode, takie, które są już w jakimś
stopniu zautomatyzowane i osiągają wysokie przychody.
• Firmy, które w ostatnich latach wdrożyły inwestycje
w badane technologie 4.0 działają najczęściej na rynku
FMCG (z wyłączeniem sektora rolno-spożywczego) oraz
motoryzacyjnym. Inwestycji dokonują częściej eksporterzy
(49,7%) niż firmy działające lokalnie (5,7%)..
• Co szósta firma przemysłowa (16,4%) planuje na
przestrzeni najbliższych 12 miesięcy określone inwestycje
w technologie 4.0. Firmy planujące inwestycje
w nowoczesne są podobne do tych dokonujących tego
typu inwestycji w ostatnich latach.
• Firmy finansują swoje inwestycje głównie ze środków
własnych (78,6%) oraz z dotacji (48,8%). Dopiero
w trzeciej kolejności przedsiębiorcy wymieniają kredyty
i pożyczki bankowe (18,2%).
• W ciągu trzech ostatnich lat 38,2% podmiotów
działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego
aplikowało o kredyt lub pożyczkę bankową w celu
sfinansowania inwestycji w technologię 4.0 lub
bezpieczeństwo cyfrowe.

• W odpowiedzi na wniosek o kredyt lub pożyczkę bankową
na zakup i wdrożenie technologii 4.0, 30,5% aplikujących
przedsiębiorców otrzymało decyzję odmowną, a 39,6%
decyzję przyznającą finansowanie na gorszych warunkach
niż wnioskowane. Jedynie niespełna co trzeci podmiot
otrzymał finansowanie na takich warunkach, o jakie
wnioskował (29,9%).
• Przedsiębiorcy jako główną przyczynę stojącą za
niepomyślną decyzją banku wymieniają najczęściej brak
wymaganego zabezpieczenia (61,7%). Nie brakuje jednak
też głosów, które wskazują, że to cel finansowania nie
spełniał sztywnych wymagań produktów finansowych
dostępnych na rynku (21,2%).
• Problem luki finansowej w dostępie do środków na
inwestycje w technologie 4.0 dotyczy od 11,6% do 40,1%
polskich firm przemysłowych. Co ciekawe, w wąsko
definiowanej luce finansowej częściej znajdują się
przedsiębiorstwa średnie (problem dotyczy 18,5% z nich)
i duże (18,8%) niż małe (9,0%). W luce znajdują się też
częściej firmy o najwyższych przychodach (33,3% z nich)
oraz podmioty bardzo dobrze oceniające swoją sytuację
finansową (22,7%).
• Z analiz wynika, że banki bardziej skłonne są przyznawać
firmom przemysłowym finansowanie na wdrażanie
technologii zapewniających bezpieczeństwo cyfrowe
niż rozwój przemysłu 4.0.

• Także wśród firm świadomość znaczenia bezpieczeństwa
cyfrowego jest relatywnie wysoka. Grupa podmiotów,
które mają odpowiednie technologie zapewniające
bezpieczeństwo cyfrowe albo chciałyby je mieć stanowi
83,3% rynku. Znacznie niższa wydaje się świadomość
konieczności rozwijania innych technologii cyfrowych
i internetowych pozwalających na funkcjonowanie
w warunkach przemysłu 4.0.
• Istnieje zagrożenie, że w polskim sektorze przemysłowym
będą z biegiem czasu krystalizować się dwie grupy
przedsiębiorców. Pierwszą będą firmy, które inwestują
w technologie 4.0 i osiągają dzięki nim poprawę swoich
wyników. W związku z tym mają skłonność i środki do
kontynuowania inwestycji w tym kierunku. Drugą mogą
być firmy, które były dotychczas sceptyczne wobec
technologii 4.0 i które nie korzystają oraz nie mają
w planach korzystać z rozwiązań tego typu. Ich relatywna
pozycja na rynku będzie się pogarszać.
• Z jednej strony konieczne jest więc przygotowanie
rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom pozyskanie
finansowania na inwestycje związane z rozwojem
technologii 4.0. Z drugiej strony powinna towarzyszyć
temu akcja informacyjna i edukacyjna. Powinna ona
prezentować przygotowaną ofertę i jednocześnie
pokazywać korzyści, czy wręcz konieczność dokonania
tego typu inwestycji w najbliższym czasie.

1.
Wstęp

Wstęp

Wartość dodana wytworzona przez polskich przedsiębiorców
działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego stanowiła
w roku 2019 16,5% polskiego PKB. To wyraźnie więcej niż
średnia dla całej Unii Europejskiej (14,8%) ale jednocześnie
zauważalnie mniej niż w przypadku wielu naszych sąsiadów
i państw z regionu. Na przykład udział wartości dodanej
przetwórstwa w przypadku państw takich jak Czechy, Niemcy
lub Węgry wyniósł w 2019 roku odpowiednio 22,4%, 19,1% oraz
17,7% PKB wymienionych państw.
Jednocześnie wskazuje się, że w polskim przemyśle wytwarza się
w dużej mierze produkty o niskim stopniu zaawansowania
technologicznego i stosuje się do tego technologie, które nie są
już najnowsze. Według danych IFR w roku 2018 na 10 tys.
pracowników w Polsce przypadały 42 roboty przemysłowe, na
Węgrzech 84, w Czechach 135, we Włoszech 200,
a w Niemczech 328. Średnia europejska wynosiła 114
(PIE 2019). Z danych Eurostatu wynika, że produkty
zaawansowane technologicznie (hi-tech) stanowiły w 2018 roku

tylko nieco ponad 4% polskiej produkcji przemysłowej.
W przypadku Czech było to wówczas 8,7%, w Niemczech 7,6%
a na Węgrzech aż 15%.
Polski przemysł jest więc istotnym elementem naszej
gospodarki, nie jest jednak najbardziej nowoczesny pod
względem wykorzystywanych technologii i struktury
wytwarzanych produktów.
Warto zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy.
Dlatego też zwróciliśmy się do polskich przedsiębiorców
działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego
z pytaniami o technologie 4.0, jakie stosują w swojej
działalności, o dostępność do kapitału i ich plany inwestycyjne.
W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki ankiety
przeprowadzonej przez BGK wraz z firmą INDICATOR w czerwcu
i lipcu 2021 roku na grupie 600 przedsiębiorców,
odzwierciedlającej populację ze względu na wielkość firm (małe,
średnie, duże). Naszym głównym celem była identyfikacja barier
finansowych w zakresie realizacji projektów z obszaru przemysłu

4.0, przy czym do obszaru tego zaliczyliśmy także inwestycje
w bezpieczeństwo cyfrowe. Choć jest to zagadnienie nieco
odmienne od technologii 4.0, to włączenie go do badania miało
zapobiec ewentualnym wątpliwościom ankietowanych
mogących wypaczyć otrzymane przez na wyniki.
Jeśli chodzi o organizację zasadniczej części raportu, to
rozpoczyna go charakterystyka typów technologii, w jakie
dotychczas zainwestowali polscy przedsiębiorcy przemysłowi
oraz technologii, w jakie zamierzają zainwestować w przyszłości.
Rozdział 3. zawiera ogólne informacje o dostępie do kapitału
oraz o sposobach finansowania inwestycji firm przemysłowych.
W tym rozdziale prezentujemy również nasze szacunki
dotyczące odsetka firm znajdujących się w luce finansowej
w zakresie dostępu do źródeł finansowania inwestycji z obszaru
przemysłu 4.0. Rozdział 4. to podsumowanie najważniejszych
wniosków płynących z naszego badania. Całość zamyka nota
metodologiczna wraz z charakterystyką próby badawczej.

2.
Inwestycje
w technologie 4.0
i bezpieczeństwo cyfrowe
oraz ich efekty

Co piąta (19%) firma przemysłowa dokonała w ostatnich trzech latach inwestycji
w zaawansowane technologie 4.0
Rys. 1. Odsetek firm inwestujących w technologie 4.0
Czy w ciągu ostatnich trzech lat firma dokonała inwestycji
w wybrane technologie 4.0?

Rys. 2. Inwestycje w wybrane technologie 4.0 w przeciągu ostatnich 3 lat
Oprogramowanie automatyzujące
wymianę informacji (np. ERP)

7,9%
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Sensory i systemy RFID

1,9%
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3,0%

Internet rzeczy

1,3%

16,6%

79,1%

0,7%

w tym:
 4,8% małych firm
 48,9% średnich firm
 84,8% dużych firm

w tym:
 75% (co stanowi 60%
ogółu firm) z powodu
braku finansowania

Z badania wynika, że w nowoczesne technologie z obszaru
przemysłu 4.0 relatywnie najchętniej inwestują firmy duże
i względnie młode, takie, które są już w jakimś stopniu
zautomatyzowane i osiągają wysokie przychody. Firmy, które
w ostatnich latach wdrożyły inwestycje w badane technologie
4.0 działają najczęściej na rynku FMCG (z wyłączeniem sektora
rolno-spożywczego) oraz motoryzacyjnym. Inwestycji
dokonują częściej eksporterzy (49,7%).

Roboty przemysłowe lub co-boty

1,4%

Big data

0,4%
1,3%

4,1%

93,8%

6,3%

92,0%

Tak
Nie, gdyż posiadała je wcześniej i nie wymagały dodatkowych inwestycji
Nie, z powodu braku finansowania
Nie, gdyż technologia ta nie ma zastosowania w branży, w której działa firma

Technologie, w jakie w ostatnich latach inwestowano najczęściej
to oprogramowanie pozwalające na automatyczną wymianę
informacji (np. typu ERP) oraz chmura obliczeniowa – takie
inwestycje deklaruje odpowiednio 7,9% oraz 7,4%
respondentów. Co do zasady mniej popularne są inwestycje
w usprawnienia linii produkcyjnych oraz maszyny.
W odpowiedziach przedsiębiorców zwraca uwagę, że częstą
przyczyną braku inwestycji jest przekonanie, że określone

technologie nie mają zastosowania w danej branży. Może to
sugerować niski poziom świadomości firm w zakresie
możliwości, jakie daje stosowanie nowoczesnych technologii
w obszarze ich działalności. Do pewnego stopnia potwierdzają
to wcześniejsze badania – przykładowo, w raporcie firmy
Deloitte z 2020 roku wskazano brak jasności, co do tego, jakie
technologie należałoby wdrożyć, by najlepiej spełniały potrzeby
jako główne wyzwanie technologiczne i strategiczne na drodze
do transformacji cyfrowej polskiego przemysłu (Deloitte 2020).

Firmy chętniej i częściej inwestują w bezpieczeństwo cyfrowe niż w inne technologie
związane z rozwojem przemysłu 4.0
W ciągu ostatnich trzech lat nieco ponad jedna
czwarta firm przemysłowych (28,2%)
zainwestowała w bezpieczeństwo cyfrowe,
24,4% przedsiębiorstw już wcześniej dokonało
niezbędnych inwestycji w tym obszarze
i w ostatnich latach nie miało potrzeby ich
ponawiania. Niemal co trzecia badana firma
(30,7%) nie zakupiła dotąd odpowiednich
technologii zapewniających bezpieczeństwo
cyfrowe ze względu na brak finansowania. To
oznacza, że świadomość zagrożeń cyfrowych
jest bardzo wysoka wśród polskich firm
przemysłowych – grupa podmiotów, które
mają odpowiednie technologie zapewniające
bezpieczeństwo cyfrowe albo chciałyby je
mieć stanowi 83,3% rynku. Zaledwie 15,1%
respondentów twierdzi, że inwestycje
w bezpieczeństwo cyfrowe nie mają
zastosowania w obszarze ich działalności.

Rys. 3. Inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe
Czy w ciągu ostatnich trzech lat firma dokonała inwestycji
w technologie zapewniające bezpieczeństwo cyfrowe?

TAK
28,2%

w tym:
 24,5% małych firm
 37,8% średnich firm
 37,5% dużych firm

NIE
71,8%

w tym:
 42,7% (co stanowi 30,7%
ogółu firm) z powodu
braku finansowania

30,7%
polskich firm przemysłowych w ciągu ostatnich
trzech lat nie było w stanie zrealizować inwestycji
w technologie zwiększające bezpieczeństwo
cyfrowe ze względu na brak dostępu do
odpowiedniego finansowania

Co więcej, skłonność do inwestowania
w bezpieczeństwo cyfrowe przez firmy
przemysłowe jest mniej zróżnicowana ze
względu na wielkość firmy, przychody, udział
w eksporcie, własność, branżę i czas obecności
na rynku niż skłonność do inwestowania
w inne technologie. Oznacza to, że
świadomość wagi bezpieczeństwa cyfrowego
jest bardziej powszechna niż przekonanie
o konieczności automatyzacji i cyfryzacji.

Warto jednak zwrócić uwagę, że na problemy
z finansowaniem inwestycji w bezpieczeństwo
cyfrowe relatywnie częściej zwracają uwagę
firmy małe (dotyczy 39,7% z nich) i raczej
krótko funkcjonujące na rynku (53,7%), co
może sugerować, że nie posiadają one
dostatecznej wiarygodności kredytowej
i zabezpieczeń, aby uzyskać finansowanie.
Najczęściej są to przedsiębiorcy prowadzący
działalność na rynku FMCG (poza sektorem
rolno-spożywczym) (dotyczy 47,9% z nich) oraz
budowlanym i mineralnym (41,3%).
Jako główne źródła finansowania inwestycji
związanych z bezpieczeństwo cyfrowe
najczęściej wskazywane są dotacje państwowe
lub unijne (67,9%) i środki własne (53,3%),
a wyraźnie rzadziej kredyt lub pożyczka
(28,9%). Warto jednak zauważyć, że
popularność kredytu i pożyczek bankowych jest
w tym przypadku i tak wyższa niż w przypadku
pozostałych technologii, o które były pytane
firmy, rozpatrywanych łącznie (24%). To może
oznaczać, że problemem jest nie tyle
wyjątkowo utrudniony dostęp do finansowania
technologii zwiększających bezpieczeństwo
cyfrowe (na tle innych technologii 4.0), co
znacznie wyższy odsetek firm, które są
zainteresowane kredytowaniem zakupu tego
typu rozwiązań.

Przedsiębiorcy, którzy już korzystają z technologii 4.0 w zdecydowanej
większości pozytywnie oceniają efekty ich wdrożenia
Rys. 4. Odsetek respondentów wskazujących na poprawę w wybranych obszarach
w wyniku wdrożenia technologii 4.0
efektywność produkcji w firmie

76,4%

nowi klienci na dotychczasowych rynkach

73,6%

26,0%

nowe rynki zbytu

73,5%

26,1%

bezpieczeństwo pracy

72,6%

27,0%

przychody firmy

71,1%

27,9%

innowacyjność firmy

68,6%

31,0%

konkurencyjność firmy
liczba pracowników
koszty działalności
awaryjność i przestoje

Poprawa
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Pogorszenie
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50,9%

35,8%
1,9%

54,2%
45,5%

6,0%
3,3%

46,8%
39,4%
50,6%

Brak zmian

Poprawa oznacza spadek w odniesieniu do kosztów działalności oraz awaryjności i przestojów. W pozostałych przypadkach poprawa
oznacza wzrost.

Wśród przedsiębiorców przemysłowych, którzy
już wdrożyli któreś z badanych rozwiązań
z zakresu przemysłu 4.0 dominują bardzo
pozytywne oceny wpływu nowoczesnych
technologii na wyniki finansowe i pozycję
rynkową ich firm.
Największa grupa przedsiębiorców dostrzega
poprawę efektywności produkcji.
Interpretując ten wynik trzeba jednak mieć
świadomość, że efektywność jest pojęciem
szerokim, na które mogą składać się różne
procesy związane z redukcją kosztów,
zwiększeniem skali produkcji, czy też poprawą
jakości produktów. Dla poszczególnych
przedsiębiorców przyczyny wzrostu
efektywności produkcji mogą być więc nieco
odmienne.
Warto zauważyć, że prawie trzech na czterech
przedsiębiorców uważa, że wdrożenie
technologii 4.0 miało przełożenie na ich
pozycję rynkową – pozwoliło im zdobyć
nowych klientów, czy też wejść na zupełnie
nowe rynki. Ten efekt implementacji
zaawansowanych technologii może być dość
nieoczywisty i niedoceniany przez
przedsiębiorców rozważających tego typu
inwestycje.
W pierwszej chwili może nieco zaskakiwać, że

ponad połowa przedsiębiorców, którzy
wdrożyli technologie 4.0 twierdzi, że przełożyło
się to na wzrost zatrudnienia w ich firmach.
Jest to jednak spójne z wynikami badań
wskazujących, że zaawansowane technologie
wdrażane w przemyśle jednocześnie sprzyjają
automatyzacji produkcji i tworzą nowe miejsca
pracy.
Postęp technologiczny, w pierwszej kolejności
prowadzi do automatyzacji rutynowych
i nierutynowych zadań manualnych.
Jednocześnie sprzyja jednak przesuwaniu
pracowników do nierutynowych zadań
kognitywnych (analitycznych
i interpersonalnych), a w Polsce również do
kognitywnych zadań rutynowych
(Lewandowski 2018).
Podsumowując, w ocenie przedsiębiorców,
którzy wdrożyli już różnego rodzaju
rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0,
nowoczesne technologie poprawiają
efektywność produkcji i pozwalają umocnić
pozycję rynkową, wpływają pozytywnie na
przychody, innowacyjność i konkurencyjność,
a do tego tworzą nowe miejsca pracy
i poprawiają bezpieczeństwo pracy.

Co szósta firma przemysłowa (16%) planuje na przestrzeni najbliższych 12
miesięcy określone inwestycje w technologie 4.0
Rys. 5. Plany inwestycyjne

Rys. 6. Plany inwestycji w wybrane technologie na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje dokonać
inwestycji w określone technologie 4.0?

Oprogramowanie automatyzujące
wymianę informacji (np. ERP)

3,4%

Chmura obliczeniowa

TAK
16,4%

Sensory i systemy RFID

NIE
83,6%

w tym:
 5,5% małych firm
 43,0% średnich firm
 51,5% dużych firm
Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu mniej
więcej co szósty (16,4%) deklaruje, że w ciągu najbliższych 12
miesięcy planuje dokonać inwestycji w jedno z rozwiązań
przemysłu 4.0 wymienionych w ankiecie. Warto wziąć pod
uwagę, że tylko niewiele większa grupa przedsiębiorców (19,1%)
dokonała jakichkolwiek inwestycji w rozwiązania tego typu na
przestrzeni ostatnich trzech lat. Nawet jeżeli uwzględnimy, że ze
względu na pandemię COVID-19 inwestycje w roku 2020 były
w większości wstrzymane, to wyniki naszego badania sugerują,
że tempo inwestycji w technologie 4.0 może wzrastać.
Oczywiście plany inwestycyjne nie muszą pokrywać się
z inwestycjami faktycznie dokonanymi - część zakładanych
przedsięwzięć może nie dojść do skutku. Mimo to, jeżeli

2,7%

Internet rzeczy
Roboty przemysłowe lub co-boty
Big data

Tak

0,6%

3,3%

1,1%
5,2%

2,0%

0,6%

0,6%
2,8%

0,6%

Trudno powiedzieć

Pozostali respondenci (dopełnienie do stu procent) udzieli odpowiedzi „Nie”.

weźmiemy pod uwagę popandemiczne ożywienie w sektorze
przemysłowym, można przyjąć, że oczekiwanie intensyfikacji
inwestycji w nowoczesne technologie nie jest całkiem
pozbawione podstaw. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nawet
zrealizowanie wszystkich planów inwestycyjnych na najbliższy
rok nie spowoduje znaczącego wzrostu modernizacji małych
firm przemysłowych. W ostatnich latach raczej nie inwestowały
one w technologie 4.0 i tylko w nielicznych przypadkach
zakładają takie inwestycje w kolejnych 12 miesiącach.
Plany inwestycyjne mają przede wszystkim średnie i duże
firmy przemysłowe (odpowiednio 43% i 51,5% z nich),
eksportujące swoje towary (29%) i funkcjonujące na rynku

krócej niż 10 lat (42,5%), dość silnie zautomatyzowane (23,6%),
a przy tym uzyskujące wysokie przychody (55,7%) oraz dobrze
oceniające swoją sytuację finansową (31,8%). To
charakterystyka zbliżona do tej, która opisuje firmy dokonujące
inwestycji w technologie 4.0 w ciągu ostatnich lat.
Porównując odsetki przedsiębiorców inwestujących
w poszczególne technologie w ostatnich latach z planami
inwestycyjnymi, można stwierdzić, ze największe przyspieszenie
inwestycji będzie dotyczyło technologii big data oraz robotów
przemysłowych. W ujęciu absolutnym najwięcej
przedsiębiorców zamierza jednak inwestować
w tzw. przemysłowy internet rzeczy (5,2%).

3.
Finansowanie inwestycji
w technologie 4.0 i bezpieczeństwo
cyfrowe oraz luka finansowa

Firmy finansują swoje inwestycje w technologie 4.0 i bezpieczeństwo cyfrowe
głównie ze środków własnych (79%) oraz z dotacji (49%)
Rys. 7. Sposób finansowania dotychczasowych inwestycji 4.0 i inwestycji planowanych
na najbliższe 12 miesięcy
61,8%

Środki własne

74,8%
59,5%

Dotacja państwowa lub unijna

25,3%
24,0%

Kredyt/pożyczka bankowa

Leasing

Środki spółki dominującej w grupie

Środki inwestora zewnętrznego

Trudno powiedzieć

Drugim w kolejności najpopularniejszym
źródłem finansowania dotychczasowych
inwestycji są bezzwrotne środki pozyskiwane
z budżetu państwa lub z Unii Europejskiej
w formie dotacji (59,5%). Dopiero w trzeciej
kolejności przedsiębiorcy wymieniają kredyty
i pożyczki bankowe (24,0%). Mając na uwadze
wysoki udział dotacji, zasadne wydaje się
pytanie o to, czy środki oferowane przez
państwo nie wypychają z rynku instrumentów
bankowych.

11,2%
0,0%
5,4%
8,6%
5,0%
10,3%
4,1%

N=258
N=141

8,5%

Dotychczasowe

Przedsiębiorcy, którzy planują w przeciągu
najbliższych 12 miesięcy dokonać inwestycji
we wskazane w badaniu technologie 4.0
i bezpieczeństwo cyfrowe zamierzają przede
wszystkim finansować je tak, jak robili to
dotychczas – najpopularniejszym źródłem
kapitału są środki własne. Dotyczy to zarówno
inwestycji dokonanych dotychczas (61,8%
wskazań), a tym bardziej planowanych
w przyszłości (74,8%).

Planowane

Wartości nie sumują się do stu procent ponieważ każdy przedsiębiorca miał możliwość wskazania dwóch najważniejszych źródeł
finansowania.

Warto zauważyć, że choć dotacje i instrumenty
bankowe znajdują się na drugim i trzecim
miejscu również w klasyfikacji źródeł
finansowania planowanych inwestycji, to
odsetki przedsiębiorców, którzy wymieniają te
formy finansowania są już znacznie niższe.
Może to sugerować, że znajdując się na etapie

planowania inwestycji wielu przedsiębiorców
ma zamiar finansować zakup nowych
technologii ze środków własnych, a w miarę jak
zdobywają oni wiedzę o kosztach tego typu
projektów i produktach finansowych
dostępnych na rynku, chętniej zwracają się
w kierunku dotacji i instrumentów bankowych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że
skłonność do korzystania z różnych źródeł
finansowania projektów związanych
z przemysłem 4.0 dobrze oddaje kolejność,
jakiej należałoby oczekiwać zgodnie z teorią
(tzw. pecking order theory). Przedsiębiorcy na
ogół najchętniej wykorzystują środki własne,
a jeżeli są zmuszeni do korzystania z kapitału
zewnętrznego, to preferują instrumenty dłużne
nad udziałowe (Myers, Majluf 1984). Wyniki
w przypadku naszego badania mogą być co
prawda nieco zaburzone ze względu na fakt, że
przedsiębiorcy mieli możliwość wskazania
dwóch głównych źródeł finansowania, ale
powinno to przekładać się jedynie na większy
odsetek respondentów wskazujących środki
własne, a nie na zmianę ogólnych trendów.

70,1% firm starających się o finansowanie technologii 4.0 lub bezpieczeństwa
cyfrowego nie uzyskało go albo otrzymało na gorszych warunkach
Blisko 27% wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze
przetwórstwa przemysłowego, w odpowiedzi na wniosek o kredyt lub
pożyczkę bankową na zakup i wdrożenie technologii 4.0 lub
bezpieczeństwa cyfrowego, otrzymało decyzję odmowną (30,5%
aplikujących) lub decyzję przyznającą finansowanie na gorszych
warunkach niż wnioskowane (39,6% aplikujących). Jedynie niespełna co
trzeci podmiot otrzymał finansowanie na takich warunkach, o jakie
wnioskował (29,9%).
Przedsiębiorcy jako główną przyczynę niepomyślnych decyzji banków
wymieniają brak wymaganego zabezpieczenia (61,7%). Nie brakuje
jednak też głosów, które wskazują, że to cel finansowania nie spełniał
sztywnych wymagań dostępnych produktów finansowych (21,2%).
Wśród przedsiębiorców, którzy uzyskali finansowanie bankowe
inwestycji na oczekiwanych warunkach zdecydowanie dominują
(81,7%) klienci zadowoleni. Twierdzą oni, że finansowanie spełniło ich
potrzeby i oczekiwania. Nieliczni narzekają na zbyt wysoki udział własny
wymagany przez bank oraz skomplikowane procedury związane
z udzieleniem finansowania.
Biorąc pod uwagę wypowiedzi przedsiębiorców, którym odmówiono
udzielenia kredytu lub pożyczki bankowej oraz tych, którym udzielono
wsparcia na warunkach gorszych niż wnioskowane, a także uwzględniając
przyczyny braku aplikacji o finansowanie bankowe na cele związane
z technologiami 4.0, można stwierdzić, że na rynku brakuje
instrumentów, które byłyby dedykowane finansowaniu inwestycji
w technologie z obszaru przemysłu 4.0. Dostępne instrumenty –
w ocenie przedsiębiorców – wiążą się z koniecznością posiadania zbyt
wysokiego zabezpieczenia i są zbyt kosztowne. Niekiedy także cel oraz
charakter inwestycji nie wpisują się w ramy dostępnych kredytów.

Rys. 8. Skuteczność aplikowania o finansowanie w celu wsparcia inwestycji w technologie 4.0
N=230

39,6%
30,5%

29,9%

Finansowanie przyznano firmie
na takich warunkach,
o jakie wnioskowała

Finansowanie przyznano firmie
na mniej korzystnych warunkach
niż wnioskowane

Czy uzyskane finansowanie spełniło potrzeby i oczekiwania?
(N=69)

57,4%

24,3%

14,7%
3,6%

Zdecydowanie
tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie
nie

Główne ograniczenia: (N=13)
 Oczekiwany udział własny był zbyt wysoki
 Procedura była zbyt długa i skomplikowana
 Uzyskana kwota kredytu/pożyczki była niewystarczająca

Całkowicie odmówiono przyznania
pożyczki lub kredytu

Jaka była główna przyczyna odmowy lub przyznania mniej
korzystnej oferty? (N=161)
 61,7% Brak wymaganego zabezpieczenia kredytu lub
pożyczki
 21,2% Cel finansowania nie spełniał wymagań produktu
finansowego
 10,4% Projekt, który miał być finansowany został uznany
przez bank jako przerastający potencjał firmy
 3,9% Projekt, który miał być finansowany został uznany
przez bank jako zbyt ryzykowny
 1,8% Zbyt krótki okres funkcjonowania firmy na rynku

Banki finansują inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe chętniej niż we
„właściwe” technologie 4.0
Rys. 9. Skuteczność aplikowania o finansowanie w zależności od rodzaju
zrealizowanych inwestycji (N=228)

20,0%

20,4%

10,0%
63,4%

29,6%

70,0%

9,8%
50,0%
26,8%

Inwestycje w bezpieczeństwo i
technologie 4.0

Inwestycje w bezpieczeństwo
cyfrowe

Inwestycje w zaawansowane
technologie 4.0

całkowicie odmówiono przyznania pożyczki lub kredytu
przyznano firmie na mniej korzystnych warunkach niż wnioskowane
przyznano firmie na takich warunkach, o jakie wnioskowała

50%
polskich firm przemysłowych, które sięgnęły po
kredyt lub pożyczkę bankową w celu
sfinansowania inwestycji w bezpieczeństwo
cyfrowe uzyskało finansowanie na warunkach,
o jakie wnioskowały
Firmy, które inwestowały w bezpieczeństwo
cyfrowe i ubiegały się przy tym o finansowanie
w banku lub innej instytucji finansowej,
pozyskiwały środki na oczekiwanych
warunkach zdecydowanie częściej niż te firmy,
które inwestowały w wybrane technologie 4.0,
których dotyczyło badanie.
Firmy inwestujące wyłącznie w technologie 4.0
najczęściej spotykały się z odpowiedzią
odmowną (w 63,4% przypadków), podczas gdy
firmy inwestujące w bezpieczeństwo cyfrowe
lub łączące oba rodzaje inwestycji
z odpowiedzią odmowną spotykały się
odpowiednio w 20,4% i 20,0% przypadków.
Analogicznie firmy te znacznie częściej
uzyskiwały także kredyt na takich warunkach,

na jakich o niego wnioskowały.

Oznacza to, że banki i inne instytucje
finansowe chętniej finansują inwestycje
w bezpieczeństwo cyfrowe, które
prawdopodobnie traktują jako mniej
ryzykowne, niż w zaawansowane technologie
z zakresu przemysłu 4.0.

Przyczyny rezygnacji z finansowania inwestycji w technologie 4.0 i bezpieczeństwo
cyfrowe z wykorzystaniem kredytów i pożyczek bankowych są bardzo zróżnicowane
Rys. 10. Aplikowanie o kredyt lub pożyczkę bankową
Czy firma aplikowała w ciągu ostatnich trzech lat o kredyt lub
pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej w celu
sfinansowania inwestycji w technologie 4.0?

Rys. 11. Przyczyny braku aplikacji o kredyt lub pożyczkę bankową na inwestycje w technologie 4.0
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NIE
61,8%

4,5%

Koszt był zbyt
wysoki

w tym:
 35,1% małych firm
 47,0% średnich firm
 43,8% dużych firm
W ciągu trzech ostatnich lat 38,2% podmiotów działających
w sektorze przetwórstwa przemysłowego aplikowało o kredyt
lub pożyczkę bankową w celu sfinansowania inwestycji
w technologie 4.0 (w tym bezpieczeństwo cyfrowe).
Z kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji
w technologie 4.0 relatywnie częściej korzystały firmy średnie
i duże, cechujące się raczej dłuższym stażem na rynku (20-29 lat)
i relatywnie wysokimi obrotami (powyżej 20 mln PLN za 2020
rok).
Najczęściej wskazywaną przyczyną rezygnacji z ubiegania się
o finansowanie inwestycji kredytem lub pożyczką był zbyt

Finansowaliśmy
Nie
takie inwestycje w interesowaliśmy
inny sposób
się takim
wsparciem

Zbyt dużo
formalności

Nie wdrażaliśmy
takich inwestycji

wysoki koszt jego pozyskania (19,7%). Trudno jednak uznać tą
przyczynę za dominującą. Relatywnie dużo odpowiedzi
dotyczyło też dostępu do innych źródeł finansowania (16,1%)
lub braku zainteresowania skorzystaniem z finansowania
zewnętrznego (15,9%). Jest to spójne z odpowiedziami
dotyczącymi głównych źródeł finansowani tego typu inwestycji.
Sporo przedsiębiorców zauważyło, że pozyskanie finansowania
bankowego wymagało spełnienia zbyt wielu formalności
(14,4%).

Warto jednak zauważyć, że ponad 25% przedsiębiorców, którzy
nie zdecydowali się na aplikowanie o środki finansowe, swoje

3,3%

Spodziewaliśmy Spodziewaliśmy Spodziewaliśmy
Nie mieliśmy
się odmowy ze
się odmowy ze
się odmowy ze wiedzy na temat
względu na
względu na niskie względu na skalę takiego wsparcia
wysokie ryzyko
możliwości
projektu
projektu
zabezpieczenia
przerastająca
potencjał firmy

decyzje tłumaczy oczekiwaniem, że i tak wsparcie na realizację
projektów związanych z technologiami 4.0 nie zostałoby
udzielone.
Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe stosunkowo rzadko
korzystają z zewnętrznego finansowania swoich inwestycji
w technologie 4.0 lub bezpieczeństwo cyfrowe, jednocześnie
oceniając swój dostęp do finansowania – zarówno obrotowego
(94,9% wskazań), jak i inwestycyjnego (93,9% wskazań) – jako
dobry.
Może to oznaczać niedostateczną ofertę bankową dla tego
rodzaju inwestycji.

Problem luki finansowej w dostępie do środków na inwestycje w technologie 4.0
i bezpieczeństwo cyfrowe dotyczy od 11,6% do 40,1% polskich firm przemysłowych
Rys. 12. Odsetki firm w luce finansowej w dostępie do środków na inwestycje
w technologie 4.0
104,8%
70,1%
30,5%

26,8%

40,1%

11,6%
aplikowali o finansowanie i nie
dostali

aplikowali o finansowanie i nie
dostali lub dostali na gorszych
warunkach

Relacja do liczby podmiotów w próbie

aplikowali o finansowanie i nie
dostali lub dostali na gorszych
warunkach, albo nie aplikowali,
gdyż sądzili, że nie dostaną
Relacja do liczby podmiotów aplikujących o finansowanie

Luka finansowa w dostępie do środków na inwestycje
w technologie z obszaru przemysłu 4.0 może być rozumiana
w różny sposób. W naszej analizie stosujemy trzy podejścia:
• I – w luce znajdują się przedsiębiorcy, którzy aplikowali
o środki finansowe, ale ich nie uzyskali (ujęcie wąskie);
• II – w luce znajdują się przedsiębiorcy, którzy aplikowali
o środki na inwestycje, ale ich nie uzyskali albo uzyskali je na
gorszych warunkach niż wnioskowane (ujęcie pośrednie);
• III – w luce znajdują się przedsiębiorcy, którzy aplikowali
o środki na inwestycje, ale ich nie uzyskali albo uzyskali je na
gorszych warunkach niż wnioskowane oraz przedsiębiorcy,
którzy nie aplikowali o środki, gdyż sądzili, że i tak ich nie
dostaną (ujęcie szerokie).

Spośród firm, którym odmówiono finansowania:

59%
70%
77%

nie zrealizowało w ostatnich trzech latach żadnej
inwestycji w technologie 4.0,
nie planuje inwestycji w technologie 4.0 w ciągu
kolejnych 12 miesięcy,
tych, które mają takie plany, tym razem zamierza
finansować je ze środków własnych.

Po przeliczeniu danych dotyczących doświadczeń związanych
z finansowaniem technologii 4.0 do ogółu badanych firm
przemysłowych, okazuje się, że z odmową finansowania
spotkało 11,6% z nich (luka w ujęciu wąskim), a ponad jedną
czwartą ogółu (26,8%) stanowią te, które albo nie uzyskały
finansowania albo uzyskały je na gorszych warunkach niż
wnioskowane (luka w ujęciu pośrednim). Jeżeli do tych dwóch
grup dodamy też tych, którzy nie aplikowali o finansowanie,
gdyż z różnych względów zakładali, że i tak go nie otrzymają, to
łącznie uzyskamy grupę stanowiącą 40,1% całego sektora
przetwórstwa przemysłowego (luka w ujęciu szerokim).
Jednocześnie, podmioty znajdujące się w luce rozumianej
w najszerszy sposób stanowią grupę, która jest liczniejsza niż
grupa podmiotów faktycznie aplikujących o wsparcie.

Co ciekawe, w wąsko definiowanej luce finansowej częściej
znajdują się przedsiębiorstwa średnie (problem dotyczy 18,5%
z nich) i duże (18,8%) niż małe (9,0%). Z odmową finansowania
relatywnie częściej spotykały się też firmy z mniejszościowym
kapitałem polskim (22,4% z nich), eksportujące (17,5%),
działające na rynku FMCG (poza sektorem rolno-spożywczym)
(31,9%) oraz na rynku modowym (21,4%). Najczęściej są to
firmy funkcjonujące na rynku krótko (luka wśród firm mających
mniej niż 10 lat wynosiła aż 40%). Co ciekawe, w luce znajdują
się częściej również firmy o najwyższych przychodach za rok
2020 (powyżej 100 mln PLN) – problem dotyczy 33,3% z nich oraz podmioty bardzo dobrze oceniające swoją sytuację
finansową (22,7%).

4.
Wnioski z badania

Niewielkie zainteresowanie firm finansowaniem inwestycji w technologie 4.0 jest wynikiem
niskiego popytu na tego typu rozwiązania, jak i braku adekwatnej oferty w bankach
Jak wynika z naszego badania, w ciągu ostatnich trzech lat
w technologie z obszaru przemysłu 4.0, które były
przedmiotem naszego badania, zainwestował niemal co piąty
(19,1%) polski przedsiębiorca działający w sektorze
przetwórstwa przemysłowego.
Wyniki wskazują, że największą skłonność do inwestowania
w technologie z obszaru przemysłu 4.0 przejawiają duże firmy
o stabilnej sytuacji finansowej, obecne na rynkach
zagranicznych. Na pytanie o dalsze plany inwestycyjne
pozytywnych odpowiedzi udzielają natomiast najczęściej te
firmy, które już korzystają z różnego rodzaju nowoczesnych
rozwiązań technologicznych. Nie jest to wielkim zaskoczeniem,
bo zdecydowana większość podmiotów, które zainwestowały już
w technologie 4.0 bardzo pozytywnie ocenia efekty ich
wdrożenia. Z jednej strony firmy, które już wdrożyły
zaawansowane technologie są więc pewnie bardziej przekonane
o opłacalności takich inwestycji, a z drugiej strony – ze względu
na poprawę efektywności i wyników finansowych – mogą mieć
one więcej środków na dalsze inwestycje.
Zastanawiające są wysokie odsetki przedsiębiorców
tłumaczących brak inwestycji w technologie 4.0 tym,
że nie mają one zastosowania w branży, w której działają.
Może to świadczyć o niskim poziomie świadomości firm, jeśli
chodzi o potrzeby i możliwości zastosowania nowoczesnych
rozwiązań i technologii.
Skoro na pytanie o plany inwestycji w technologie 4.0
w przeciągu najbliższych 3 lat pozytywnie odpowiadają głównie
firmy, które już dysponują rozwiązaniami tej klasy, a w dodatku

technologie te przekładają się na poprawę ich sytuacji
finansowej i rynkowej, to można mieć obawy, że w polskim
sektorze przemysłowym będą z biegiem czasu krystalizować
się dwie grupy przedsiębiorców. Pierwszą będą firmy, które już
posiadają jakieś technologie 4.0 i osiągnęły dzięki nim poprawę
swoich wyników, a w związku z tym mają wysoką skłonność do
kontynuowania inwestycji w tym kierunku. Drugą grupą będą
firmy, które były dotychczas sceptyczne wobec technologii 4.0
i które nie korzystają oraz nie mają w planach korzystać
z rozwiązań tego typu.
Dlatego działania edukacyjne i promowanie wśród
przedsiębiorców dobrych wzorców wydają się bardzo
potrzebne.
Warto podkreślić, że z naszego badania wynika, iż świadomość
znaczenia technologii zapewniających zwiększenie
bezpieczeństwa cyfrowego jest wśród polskich
przedsiębiorców działających w sektorze przemysłowym
znacząco wyższa niż w przypadku „właściwych” technologii
4.0. Ponad połowa firm posiada tego typu rozwiązania
(zainwestowała w nie w ostatnich trzech latach albo posiadała
już wcześniej), a kolejne 30,7% chciałoby je posiadać, ale
przeszkodą jest dla nich brak dostępu do finansowania.

Projekty z obszaru przemysłu 4.0 i bezpieczeństwa cyfrowego
są finansowane przede wszystkim ze środków własnych oraz
z dotacji państwowych i unijnych. Przedsiębiorcy dopiero na
trzecim miejscu wskazują kredyty i pożyczki bankowe.
W ciągu ostatnich trzech lat 38,2% polskich przedsiębiorców

z sektora przetwórstwa przemysłowego aplikowało o kredyt lub
pożyczkę bankową, z tej grupy jedynie 29,9% uzyskało
finansowanie na takich warunkach, o jakie wnioskowano.
Kolejne 39,6% uzyskało finansowanie na warunkach gorszych,
a 30,5% nie uzyskało go wcale. Za niepomyślnymi decyzjami
banków stały najczęściej problemy z zabezpieczeniem kredytu
lub pożyczki oraz to, że cel finansowania nie spełniał warunków
produktu finansowego.
Należy dodać, że banki i inne instytucje finansowe wyraźnie
chętniej udzielały kredytów i pożyczek na inwestycje
w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo cyfrowe niż
w zaawansowane technologie 4.0. Większość firm, które
w ostatnich latach zainwestowały w omawiane w badaniu
specjalistyczne technologie 4.0 i jednocześnie starały się o ich
sfinansowanie, otrzymała od banku decyzję odmowną,
podczas gdy firmy, które inwestowały w bezpieczeństwo
cyfrowe w większości pozyskiwały finansowanie na
oczekiwanych warunkach.

Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające ofertę banków w zakresie
finansowanie technologie 4.0 oraz zwiększające popyt na tego rodzaju inwestycje
Warto zauważyć, że wśród przedsiębiorców, którzy nie
zdecydowali się aplikować o finansowanie w bankach główną
przyczyną takiej decyzji były zbyt wysokie koszty (19,7% z grupy,
którzy nie aplikowali o wsparcie). Wielu przedsiębiorców
zrezygnowało z aplikacji o finansowanie bankowe również
dlatego, że spodziewali się decyzji odmownej. To wszystko może
oznaczać, że na rynku brakuje produktów, które byłyby
dostosowane do specyfiki innowacyjnych projektów z obszaru
przemysłu 4.0.
Oczekiwanym rozwiązaniem wydaje się zatem kredyt, który
byłby dostosowany do specyfiki inwestycji w zaawansowane
technologie. Kredyt taki powinien być możliwie
odformalizowany, nadmierna biurokratyzacja procesu była
bowiem problemem, na który nierzadko zwracały uwagę nawet
firmy, które pozyskały finansowanie na oczekiwanych
warunkach. Alternatywnie, warto rozważyć przygotowanie
gwarancji dedykowanych podmiotom zainteresowanym
inwestycjami w przemysł 4.0, które pozwalałyby im skorzystać
z istniejącej na rynku oferty produktowej.
W zależności od przyjętej definicji, szacujemy, że luka
finansowa w zakresie dostępu do finansowania technologii 4.0
przez polskie firmy przemysłowe może dotyczyć od 11,6% do
40,1% przedsiębiorstw. Co ważne, w luce finansowej
(traktowanej wąsko) relatywnie częściej lokują się większe
firmy, o wysokich przychodach i dobrze oceniające swoją
sytuację finansową. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że 61,7%
odmów finansowania wynika z braku wymaganego
zabezpieczenia, można wnioskować, że banki podchodzą do

kwestii zabezpieczenia finansowania inwestycji
w zaawansowane technologie dość konserwatywnie i oceniają
ryzyko tego typu projektów jako stosunkowo wysokie.
Z odmowami istotnie częściej spotykają się też firmy młodsze,
funkcjonujące na rynku stosunkowo krótko.
Ułatwienie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, którzy
chcą rozwijać stosowane przez siebie technologie wydaje się
tym bardziej konieczne, że bez środków z zewnątrz znaczna
część firm nie jest w stanie takich inwestycji przeprowadzić.
Większość przedsiębiorstw (59%) , którym odmówiono
finansowania, nie zrealizowała w ostatnich 3 latach żadnej
inwestycji w technologie 4.0, a 70% poczuło się na tyle
zniechęconych, że nie planuje takich inwestycji w kolejnych 12
miesiącach. Z kolei te firmy z luki, które rozważają w ciągu
najbliższego roku zakup nowoczesnej technologii, w 77%
zamierzają sfinansować go ze środków własnych.
Wszelkim rozwiązaniom ułatwiającym przedsiębiorcom
pozyskanie finansowania na inwestycję związane z rozwojem
technologii 4.0 powinna towarzyszyć akcja informacyjna
i edukacyjna. Z jednej strony powinna on prezentować
przygotowaną ofertę, ale z drugiej pokazywać korzyści, czy
wręcz konieczność dokonania tego typu inwestycji w najbliższym
czasie.

Raport w liczbach

19,1%

polskich firm przemysłowych dokonało inwestycji
w wybrane technologie 4.0 w ciągu ostatnich 3 lat,
choć znacznie więcej firm przemysłowych ocenia poziom
automatyzacji swojej produkcji krytycznie

52,6%

firm przemysłowych w Polsce zainwestowało już
w technologie zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe;

16,4%

28,2% dokonało inwestycji w ciągu trzech ostatnich lat
czyli jedna na sześć firm przemysłowych rozważa
inwestycję w nowoczesne technologie w ciągu
najbliższych 12 miesięcy – są to głównie podmioty, które
już korzystają z technologii 4.0

38,2%

przedsiębiorców przemysłowych w Polsce w ciągu
ostatnich 3 lat aplikowało o finansowanie bankowe
inwestycji w technologie 4.0, inwestycje tego typu są
jednak najczęściej finansowane ze środków własnych

29,9%

aplikujących przedsiębiorców uzyskało finansowanie
inwestycji na takich warunkach, o jakie wnioskowali;

30,5% dostało decyzję odmowną

18,2%

firm, które zainwestowały w technologie 4.0
sfinansowało swoje projekty technologiczne z kredytu
lub pożyczki. Jednocześnie zdecydowana większość
przedsiębiorców ocenia pozytywnie swój dostęp do
finansowania

40,1%

przedsiębiorców przemysłowych może znajdować się
w luce finansowej, jeśli chodzi o dostęp do finansowania
nowoczesnych technologii; luka w wąskim ujęciu dotyczy

11,6% firm

61,7%

bankowych decyzji odmawiających finansowania
technologii 4.0 jako główny powód wskazywała brak
dostatecznego zabezpieczenia

59,0%

firm, którym odmówiono finansowania, nie zrealizowało
w ciągu ostatnich 3 lat inwestycji w technologie 4.0;

70% nie planuje ich w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Załącznik:
Metodologia badania

Metodologia badania i literatura
Metodologia

Łącznie przebadano 600 firm, w tym 385 zatrudniających od 10
do 49 pracowników, 123 zatrudniające od 50 do 249
pracowników oraz 92 zatrudniające co najmniej 250
pracowników.

Raport opiera się na wynikach ogólnopolskiego badania
ilościowego zrealizowanego na losowo-kwotowej próbie
przedsiębiorców z sektora przemysłowego (sekcja C PKD).

Respondentami byli przedstawiciele firm mający wiedzę
o finansach, inwestycjach i strategii firmy (m.in. właściciele,
osoby zarządzające firmą, członkowie zarządu, dyrektorzy
finansowi, dyrektorzy operacyjni lub osoby na równorzędnych
stanowiskach).

Badanie zostało zrealizowane techniką ankietową CATI
(Computer Assisted Telephone Interview) w okresie
od 7 czerwca 2021 do 9 lipca 2021 przez Centrum Badań
Marketingowych INDICATOR.
Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy
z populacji firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym
(sekcja C PKD), zatrudniających co najmniej 10 osób,
z nadreprezentacją firm dużych, zatrudniających co najmniej
250 osób.

W celu uzyskania w próbie firm zróżnicowanych branżowo
założono, że firmy zajmujące się produkcją artykułów
spożywczych i napojów (dział 10 i 11 PKD) nie będą stanowiły
więcej niż 20% zrealizowanej próby. Podobnie przyjęto, że firmy,
które produkują wyroby metalowe (dział 24 i 25 PKD) nie będą
stanowiły więcej niż 20% zrealizowanej próby.
Realizacja badania zakłada nadreprezentację firm dużych
w stosunku do całej populacji firm z sekcji przetwórstwa
przemysłowego w Polsce. W związku z tym do ostatecznej bazy
danych dołączono wagę poststratyfikacyjną, która pozwoliła
analizować pozyskane dane jako odzwierciedlające populację
firm przemysłowych (sekcja C PKD) ze względu na ich wielkość
(mała, średnia, duża).
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Tab. 1. Struktura firm przed i po zastosowaniu wagi
postratyfikacyjnej
Bez wagi

Kwestionariusz wywiadu zawierał 43 pytania, w tym 12 pytań
metryczkowych i 31 pytań merytorycznych.
W kwestionariuszu znalazły się pytania wielozmiennowe,
otwarte i półotwarte. Znaczna część pytań kierowana była
wyłącznie do wąskiej grupy respondentów – np. inwestorów lub

eksporterów.
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Wielkość firmy
N

%

N

%

Mała (10-49 pracowników)

385

64,2

434

72,2

Średnia (50-249 pracowników)

123

20,5

134

22,4

Duża (250 pracowników i więcej)

92

15,3

32

5,4

Suma

600

100

600

100

Myers Stewart, Nicholas Majluf. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not
have. Journal of Financial Economics. T. 13, nr 2, 1984, s. 187-221.

PIE. Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski. Warszawa, 2019.

Charakterystyka próby badawczej
Rys. 20. Wielkość firmy

Rys. 21. Wiek firmy
Mała (10-49
pracowników)

5,4%
22,4%

Średnia (50-249
pracowników)
Duża (250
pracowników i
więcej)

72,2%

Rys. 24. Ekspansja zagraniczna
Jest importerem
i eksporterem

22,2%

Rys. 22. Przychody za 2020 r.
0-9 lat

6,6%
33,6%

37,6%

<10 - 20 mln zł

20-29 lat

<20 - 40 mln zł

Rys. 25. Ocena poziomu automatyzacji
technologii wykorzystywanych w firmie
27,4%

Wysoki

40,6%

26,8%
7,2%
12,0%

Rys. 26. Ocena sytuacji finansowej

32,0%

Charakterystyka polskiego rynku przemysłowego została ustalona w oparciu o wywiady
przeprowadzone z 600 polskimi przedsiębiorstwami przemysłowymi. Zgodnie ze strukturą
populacji były to przede wszystkim firmy małe, zatrudniające do 50 pracowników (72,2%). Zgodnie
z deklaracjami – zdecydowana większość z nich funkcjonuje na rynku co najmniej od 20 lat (59,8%)
i osiąga roczne przychody poniżej 20 mln PLN (70,7%). Firmy założone w ostatniej dekadzie
stanowią mniej niż 7% ogółu. Dominują firmy z wyłącznie polskim kapitałem (60,6%), które – jak

Bardzo dobra

52,2%
3,7%

Mniejszościowy

16,2%

Dominujący

15,1%

Pogorszy się
38,3%

Dobra

8,1%

60,6%

Rys. 27. Prognozowana zmiana sytuacji
finansowej w ciągu 12 miesięcy

5,8%

Ani dobra ani zła

Brak kapitału
polskiego

Wyłącznie
kapitał polski

10,1%

Umiarkowany

22,5%

5,7%

35,1%

<40 - 100 mln zł

Zła

Niski
Jest wyłącznie
importerem

<5-10 mln zł

10-19 lat

30 lat i więcej

8,8%

<100 mln zł

8,0%

Jest wyłącznie
eksporterem

do 5 mln zł

Rys. 23. Udział polskiego kapitału

3,2%

Pozostanie bez
zmian

44,8%

Poprawi się
Trudno
powiedzieć

49,0%
3,0%

się okazuje – mają relatywnie niższe przychody niż te bez kapitału polskiego. Subiektywna ocena
poziomu automatyzacji wśród badanych przedsiębiorstw jest zróżnicowana, najczęściej (40,6%
wskazań) jest on postrzegany jako niski. Jedynie nieco ponad jedna czwarta firm (27,4%), w tym
głównie firmy duże, eksportujące i działające w branży maszynowej, elektronicznej lub paliwowej,
oceniają poziom automatyzacji wykorzystywanych przez siebie technologii jako wysoki. Firmy
raczej pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową i bardzo rzadko obawiają się jej pogorszenia.
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Informacje i zastrzeżenia prawne Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2
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pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie
z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie
rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu
zapobiegania konfliktom interesów.
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fundamentalnej, porównawczej, rynkowej i technicznej. Analiza fundamentalna zmierza do określenia przyszłych parametrów
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rynkowej oraz często opóźnionych danych, co przekłada się na ryzyka dla formułowanych wniosków. Analiza techniczna polega na
badaniu wykresów obrazujących historyczne kształtowanie się cen i innych parametrów rynkowych w celu określenia, w jaki sposób
ukształtują się one w przyszłości. Niesie ona jednak ryzyko wynikające z tego, że zjawiska z przeszłości nie muszą się powtórzyć
w przyszłości.
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Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888
Faks: +48 22 627 03 78 e-mail: bgk@bgk.pl
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej
20.

