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Najważniejsze wskaźniki
makroekonomiczne
Wzrost gospodarczy
• Choć nie ma jeszcze ostatecznych danych
z GUS dot. PKB w IV kwartale, wiele
wskazuje na to, że PKB w ubiegłym roku
spadło o ok. 3%. Wiceminister rozwoju,
pracy i technologii Robert Tomanek
przewidywał w połowie grudnia spadek
na poziomie 3,1%1.
• Prognozy wzrostu gospodarczego
w 2021 r. formułowane w październiku
i listopadzie oscylowały wokół 3%.
W drugiej połowie grudnia, równolegle
z początkiem szczepień w Polsce, pojawiły
się dużo bardziej pozytywne prognozy,
sięgające nawet 5,1%2 (PKO BP).

Zestawienie prognoz wzrostu
gospodarczego na lata 2020-2021
(Rysunek 1) dobrze obrazuje silny wpływ
wybuchu i przebiegu epidemii COVID-19
na prognozy dostępne na rynku. Na
przełomie I i II kwartału oraz na początku
III kwartału 2020 r. nastąpiło wyraźne
obniżenie projekcji PKB spowodowane
pogarszaniem się sytuacji epidemicznej
oraz zamrożeniem wielu gałęzi gospodarki.
Od połowy II kwartału 2020 r. widoczny jest
wzrost optymizmu związany ze znoszeniem
restrykcji. Pesymistyczne nastroje
powróciły w połowie lata w związku
z doniesieniami o początkach drugiej fali
pandemii na świecie. Pod koniec roku,
pomimo pogorszenia sytuacji epidemicznej,
prognozy PKB ustabilizowały się na
poziomie ok. -3,5% r/r. Było to związane
m.in. z faktem, że kolejne dane o wysokiej
częstotliwości publikowane przez GUS
okazywały się lepsze od oczekiwań.

Rysunek 1: Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2020-2021 według różnych ośrodków analitycznych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych odpowiednich instytucji
1 http://biznes.pap.pl/en/news/pap/info/3024136,pkb-w-2020-roku-spadnie-o-3-1-proc----tomanek--mrpit
2 http://www.pkobp.pl/media_files/6cb9a1c0-5cff-4e60-8ca3-6188bd01f7c9.pdf
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Koniunktura gospodarcza w sektorach
• Wyniki grudniowego badania
wpływu pandemii koronawirusa na
koniunkturę gospodarczą3 pokazały,
że spada odsetek przedsiębiorstw
postrzegających pandemię jako czynnik
zagrażający poważnie stabilności
firmy. Wyraźna poprawa dotyczy
zwłaszcza podmiotów z obszaru
handlu detalicznego i przetwórstwa
przemysłowego (z wyłączeniem
branży odzieżowej, w której niemal
wszystkie podmioty objęte badaniem
wskazały na poważne bądź zagrażające
stabilności firmy konsekwencje
pandemii). Bardzo pesymistyczne
nastroje utrzymują się w sektorze
zakwaterowania i gastronomii –
84,5% przedsiębiorców postrzega
skutki pandemii jako poważne lub
zagrażające stabilności firmy.

• Problem zatorów płatniczych staje
się coraz poważniejszy. W porównaniu
do października sytuacja uległa
pogorszeniu przede wszystkim w branży
odzieżowej, wśród najmniejszych
przedsiębiorstw budowlanych oraz
w przypadku dużych podmiotów handlu
detalicznego.
• W okresie od stycznia do listopada
2020 r. produkcja sprzedana przemysłu
była o 2,1% niższa w porównaniu
z tym samym okresem 2019 r. Biorąc
pod uwagę czynniki o charakterze
sezonowym produkcja sprzedana
przemysłu w listopadzie 2020 r. była
o 3,5% wyższa niż w tym samym
miesiącu poprzedniego roku.4

• Zmniejsza się odsetek przedsiębiorstw
deklarujących możliwość przetrwania
jedynie do 3 miesięcy w przypadku
obowiązywania obecnych ograniczeń.
Wyjątek stanowią małe firmy budowlane,
a także branża odzieżowa oraz sektor
zakwaterowania i gastronomii
(ponad 10% firm ocenia, że nie
przetrwa dłużej niż miesiąc).
Tabela 1: Ogólny klimat koniunktury w IV kwartale 2020 r.
Sektor gospodarki

Ogólny klimat koniunktury
w październiku 2020

Ogólny klimat koniunktury
w listopadzie 2020

Ogólny klimat koniunktury w grudniu
2020

Przetwórstwo przemysłowe

-7,0

-16,9

-9,3

Budownictwo

-14,0

-22,1

-17,1

Handel hurtowy

-4,1

-15,2

-8,2

Handel detaliczny

-11,5

-28,2

-18,8

Transport i gospodarka magazynowa

-12,5

-14,6

-8,2

Zakwaterowanie i gastronomia

-24,6

-57,5

-50,0

Informacja i komunikacja

7,5

3,9

7,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/wplyw-pandemii-covid-19-na-koniunkture-gospodarcza-oceny-i-oczekiwania-dane-szczegolowe-oraz-szeregi-czasowe-aneks-do-publikacji-grudzien-2020,6,3.html
4 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/dynamika-produkcji-sprzedanej-przemyslu-w-listopadzie-2020-roku,13,23.html
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Wyraźny spadek koniunktury we
wszystkich sektorach gospodarki nastąpił
na przełomie października i listopada
w związku z pogorszeniem się sytuacji
epidemicznej oraz wprowadzeniem
dodatkowych restrykcji ograniczających
działalność wielu branż (zob. Tabela 1).
Już w grudniu jednak nastąpiła poprawa
we wszystkich prezentowanych obszarach
gospodarki, gdyż niektóre restrykcje
zostały czasowo zniesione w okresie
przedświątecznym. W najgorszej
sytuacji znajdują się podmioty z branży
zakwaterowania i gastronomii, które zostały
w największym stopniu dotknięte przez
wyżej wspomniane regulacje. Aktualnie
w każdym sektorze koniunktura
jest postrzegana znacznie gorzej
niż w 2019 r. Należy jednak podkreślić,
że polska gospodarka okazała się
relatywnie odporna na kryzys, co
wynika m.in. z korzystnej struktury
sektorowej – najbardziej dotknięty sektor
(zakwaterowanie i gastronomia) ma
niewielki udział w generowanej wartości
dodanej (mniej niż 2% w 2019 r.)5. Silnym
stabilizatorem był natomiast sektor
przemysłowy, zwłaszcza produkujący
na eksport. Jak widać na Rysunku 2, po
załamaniu w II kwartale wykorzystanie
mocy produkcyjnych w przetwórstwie
przemysłowym rośnie bez względu na
pogorszenie się sytuacji epidemicznej.

Rysunek 2: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym

Źródło: Macrobond, Deloitte, GUS

5 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/rachunki-kwartalne-produktu-krajowego-brutto-w-latach-2015-2019,6,14.html
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Koniunktura konsumencka

Rysunek 3: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

• Pomimo zwiększenia się optymizmu
konsumenckiego w III kwartale 2020 r.,
IV kwartał przyniósł ponowny
spadek z niewielkim wzrostem w okresie
świątecznym. Średnia wartość
wskaźnika ufności konsumenckiej
(BWUK) w 2020 r. była o 24,1
p.p. niższa w stosunku do roku
poprzedniego.
• Do końca I kwartału 2020 r. wskaźnik
ufności konsumenckiej BWUK był
relatywnie stabilny, choć wykazywał
tendencję spadkową już od połowy
2019 r. W związku z wybuchem
epidemii COVID-19 na przełomie marca
i kwietnia, nastroje konsumentów,
a wraz z nimi wskaźnik BWUK, uległy
gwałtownemu pogorszeniu (spadek
o 37,7 p.p.). Wynikało to ze wzrostu
poczucia niepewności, m.in. na rynku
pracy oraz w odniesieniu do ogólnej
sytuacji gospodarczej w Polsce, a także
z coraz gorszej sytuacji finansowej wielu
gospodarstw domowych.
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Inflacja
• Według danych opublikowanych
przez GUS, ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w grudniu 2020 r.
odnotowały wzrost o 2,4% w stosunku
do analogicznego miesiąca w roku
poprzednim. Stanowi to bardzo małe
odchylenie od celu inflacyjnego
ustalonego przez NBP na poziomie 2,5%.
• Mocno wzrosły przede wszystkim ceny
usług – o 6,4%.
• W ujęciu średniorocznym ceny
w 2020 r. wzrosły o 3,4% w stosunku
do 2019 r., co jest wynikiem najwyższym
od 2012 r., kiedy inflacja osiągnęła poziom
3,7%. W 2020 r. wzrost cen towarów
wyniósł maksymalnie 4,7% w lutym.

z Niemiec uległ zmniejszeniu.
• Pomimo pandemii, która zwłaszcza
w początkowej fazie zaburzyła globalne
łańcuchy dostaw, import z Chin
wzrósł znacząco w porównaniu do
analogicznego okresu 2019 r. i stanowił
14,5% całego importu do Polski.
• Korzystne saldo w wymianie handlowej
należy przypisać m.in. osłabieniu
waluty krajowej względem euro
i dolara oraz relatywnie wysokim
cenom żywności za granicą (eksport
żywności wzrósł o 7% w porównaniu do
tego samego okresu w 2019 r.).8
Rysunek 4: Inflacja w latach 2010-2020

5

• Zgodnie z aktualną projekcją NBP
inflacja w latach 2021-2022 wyniesie
odpowiednio 2,6% i 2,7%.6

4

Handel zagraniczny

2

• Zgodnie z danymi GUS7 w okresie od
stycznia do listopada 2020 r. import
spadł o 3,3%, a eksport wzrósł o 1,5%
w stosunku do analogicznego okresu
2019 r. Pozwoliło to zwiększyć dodatnie
saldo wymiany handlowej z 5,6 mld zł
do 51 mld zł w rozpatrywanym okresie.
• Dodatnie saldo osiągnięte zostało
w wymianie z krajami rozwiniętymi
(przede wszystkim z UE), podczas gdy
w przypadku krajów rozwijających się
saldo było ujemne.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i NBP

• Niemcy pozostały najważniejszym
partnerem handlowym Polski, przy czym
eksport do Niemiec wzrósł wyraźnie
w pierwszych jedenastu miesiącach 2020
r.
w porównaniu z tym samym okresem
poprzedniego roku, natomiast import

6 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html
7 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-listopad-2020-roku,1,100.html
8 GUS, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C792028%2Ceksport-zywnosci-w-okresie-styczen-pazdziernik-2020-roku-wzrosl-o-7-procent
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Produkcja
przemysłowa
Wskaźnik PMI Przemysłu
65
60
55

• Przemysłowy PMI wydawany miesięcznie
przez IHS Markit jest złożonym
wskaźnikiem wydajności produkcji.
Oblicza się go ze wskaźników nowych
zamówień, produkcji, zatrudnienia,
czasów dostaw i zapasów.

50

• Grudniowy wskaźnik PMI przemysłu
wyniósł:

30

40

– Dla USA 57,1, wzrost z 56,7;10
– Dla Chin 53, spadek z 54,9;

Polska

Strefa euro

USA

11

Źródło: IHS Markit, Caixin, Deloitte

– Dla Strefy euro 55,2, wzrost z 53,8;12
– Dla Niemiec 58,3, wzrost z 57,8;13
– Dla Czech 57, wzrost z 53,9;14

9 IHS Markit, Poland Manufacturing PMI – January 4th, 2021. https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/bd3a6412f6df40deb4936802f525ef20
10 IHS Markit U.S. Manufacturing PMI, January 4th, 2021. https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/09b26f3d6bbd42308734b4a196abaa5e
11 Caixin China General Manufacturing PMI, January 4th, 2021. https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/65dad40759b84304a55832f47f644be2
12 IHS Markit, Eurozone Manufacturing PMI, January 4th, 2021. https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/afd52762ea2948fa86fe3a8b9ecc6483
13 HS Markit/BME Germany Manufacturing PMI, January 4th, 2021. https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/94eee3d2d1364edd8b40afe6ebfb7226
14 IHS Markit, Czech Republic Manufacturing PMI, January 4th, 2021. https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/f873a34e44a845639ea1c659e46bb44c
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– Dla Polski 51,7, wzrost z 50,8;9
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W polskim przemyśle obserwujemy wzrost
popytu, którego jednak producenci mogą
nie być w stanie zaspokoić, gdyż przez
obecną sytuację możliwości produkcyjne
spadły, a magazyny w dalszym ciągu mają
problemy z niskim poziomem zapasów.

Aktualności Ekonomiczne | Styczeń 2021 r.

• Grudniowy PMI dla Polski osiągnął
najwyższy poziom od lipca 2020 r., jest
to także szósty z kolei miesiąc, w którym
wskaźnik osiągnął poziom powyżej 50,0.
Dla porównania, analizowany wskaźnik
osiągnął rekordowo niski poziom 31,9
w kwietniu, po czym nastąpiło odbicie do
52,8 w lipcu 2020 r.
• Grudzień charakteryzował się
wzrostem popytu na polskie
produkty przemysłowe, a zamówienia
wzrosły po raz pierwszy od września,
korzystnie wyglądał także popyt
zagraniczny. Mimo to, produkcja nie
sprostała oczekiwaniom – firmy zgłaszały
problemy z niedoborem pracowników
oraz opóźnieniami w dostawach.
W rezultacie zapasy wyrobów gotowych
były wyczerpane kolejny miesiąc z rzędu,
a zaległości w pracy powiększały się.
• IHS Markit zaznacza jednak dużą
pewność producentów o poprawie
sytuacji w najbliższych miesiącach.
W grudniu przewidywania co do wielkości
produkcji w ciągu nadchodzących 12
miesięcy były najwyższe od maja 2018.

Komentarz:
Dane IHS Markit dot. przemysłu pozwalają na porównanie sytuacji Polski oraz
krajów zagranicznych. Po głębokim spadku w pierwszej połowie roku oraz
stagnacji w ubiegłych trzech miesiącach, wskaźnik wzrósł o ponad 1 pkt. do
poziomu 51,7. To już szósty z kolei miesiąc, w którym wartość wyniosła ponad
50, co oznacza, że nastroje przedsiębiorstw sektora przemysłowego są
pozytywne oraz oczekiwany jest wzrost produkcji. Można jednak uznać, że nasz
wynik nie jest zadowalający kiedy spojrzymy na PMI odnotowane w tym
miesiącu w największych gospodarkach, takich jak USA, Niemcy czy cała strefa
euro. Nie trzeba także szukać daleko przykładów sektorów przemysłowych
zdrowszych od naszego – w Czechach wskaźnik ten wzrósł w grudniu aż o 3,1 p.
do poziomu 57. Ze względu na wzmożony rozwój zachorowań, ciężko
jednoznacznie stwierdzić jak w grudniu wyglądała produkcja przemysłowa
w strefie euro. W listopadzie jednak, mimo pandemii, miał miejsce silny wzrost
produkcji przemysłowej.
Choć widać poprawę w porównaniu do poprzedniego miesiąca, to składowe
czynniki naszego PMI wciąż mogą martwić. Dobrą wiadomością jest wzrost
popytu zarówno krajowego jak i zagranicznego na polskie produkty
przemysłowe. Gorzej, że możliwości produkcyjne nie dorównują zamówieniom,
a magazyny stoją puste, co powoduje opóźnienia w zaspokajaniu popytu.
Sytuacja pandemiczna ogranicza także dostępność siły roboczej, obniżając tym
samym produktywność zakładów. Mimo to, IHS Markit wskazuje na najlepsze od
wielu miesięcy przewidywania przedsiębiorców, co do rychłej poprawy sytuacji
– wielkości produkcji oraz regenerację gospodarki po ustąpieniu pandemii.
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Mobilność
i przemieszczanie się

• W przypadku sklepów spożywczych,
targowisk, drogerii i aptek nie zmieniła
się mobilność względem momentu
odniesienia – zanotowano spadek na
poziomie 9%. Miesiąc temu (15.12)
wskaźnik ten był na poziomie -1%.
• Stacje i przystanki transportu
publicznego zanotowały spadek o 41%
(stan na 15.12: -34%).
• Liczba odwiedzin miejsc pracy spadła
o 25% (vs -24% na dzień 15.12),
a przemieszczanie się w miejscach
zamieszkania wzrosło o 10% (vs +10% na
dzień 15.12).
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• Zmiana liczby odwiedzin w miejscach
związanych z handlem i rozrywką
(restauracje, kawiarnie, centra handlowe,
parki rozrywki, muzea, biblioteki i kina)
na dzień 12.01 (wtorek) spadła o 31%
względem odniesienia. Dla porównania
na dzień 15.12 (wtorek) spadek ten był na
poziomie 19%.

• Na mobilność w okresie świątecznym
wpłynęły również nowe obostrzenia
– m.in. zamknięcie siłowni,
zamknięcie stoków narciarskich oraz
hoteli od 28 grudnia 2020 r..

09.03.2020

Dane Google:

• W okresie przedświątecznym
zanotowano ogromne wzrosty
mobilności, z powodu zaopatrywania
się w produkty potrzebne na święta
oraz w prezenty – sprzedaż detaliczna
była nawet o 15% wyższa niż w okresie
bazowym.

24.02.2020

Dane o mobilności przedstawiają tendencje
oraz trendy w przemieszczaniu się
w podziale na różne kategorie: miejsca
związane z handlem i rozrywką, sklepy
spożywcze i apteki, stacje i przystanki
(w tym porty morskie, postoje taksówek,
wypożyczalnie samochodów czy miejsca
postojów na autostradzie), miejsca
pracy, miejsca zamieszkania oraz parki
(w tym ogrody publiczne, lasy państwowe,
zamki, pola namiotowe, tarasy widokowe
i inne). Poziomem odniesienia jest
mediana wartości z 5-tygodniowego
okresu od 3 stycznia do 6 lutego 2020
roku dla odpowiedniego dnia tygodnia.
Szeregi zostały wygładzone 10-dniową
średnią ruchomą. W obecnych danych,
można już zauważyć pierwsze zmiany
w tendencjach związanymi z obostrzeniami
wprowadzonymi po świętach.
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Sklepy spożywcze & Apteki (dane do 12.01.2021 r.)
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Sklepy spożywcze i apteki ze względu na
swój profil działalności nie odnotowują
stałych spadków mobilności poza krótkimi
okresami. Poziom przemieszczania się
utrzymuje się na mniej więcej podobnym
poziomie co w okresie odniesienia.
Bardzo duży wzrost zanotowano
w czwartym tygodniu grudnia – była to
tydzień po niedzieli handlowej oraz okres
przedświąteczny. Wskaźnik ten był na
poziomie blisko +30%.

20

09.03.2020

W przypadku przemieszczania się
w związku z miejscem pracy można
zauważyć spadek mobilności w soboty
i niedziele (brak niedziel handlowych oraz
ograniczone godziny pracy w soboty).
Od października widać znaczny spadek
w przemieszczaniu się w związku
z miejscem pracy. Od 22 grudnia mobilność
w miejscach pracy jest znacznie niższa niż
w okresie bazowym – nawet o 50%.

Miejsca pracy (dane do 12.01.2021 r.)

24.02.2020

Od 12 marca 2020 r. mobilność w miejscach
sprzedaży detalicznej i rekreacji znacząco
spadała, co jest związane z początkiem
pandemii. Wzrosty były notowane wtedy,
kiedy były otwierane baseny czy siłownie.
W ostatnich dniach zanotowano spadek,
co może być związane z ponownym
zamknięciem niektórych obiektów.
W grudniu, w którym były również
niedziele handlowe, odnotowano
wzrost mobilności, co było związane
z nadchodzącymi świętami i chęcią
zakupu prezentów dla bliskich, jednak
było to na poziomie niższym niż
w okresie bazowym.

Źródło: Macrobond, Google Mobility
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Mobilność związana z miejscem
zamieszkania przez większość okresu
była na wyższym poziomie w porównaniu
do poziomu odniesienia. Mobilność ta
pokazuje zmiany czasu pobytu. W związku
z pandemią przebywamy więcej w domu
z powodu pracy oraz zamknięcia wielu
miejsc. W grudniu zauważyć można
znaczną różnicę w przemieszczaniu się –
może być to spowodowane zbliżającymi się
wtedy świętami.

Miejsca zamieszkania (dane do 12.01.2021 r.)
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Źródło: Macrobond, Google Mobility

Komentarz:
Widoczne spadki w mobilności ludzi są związane bezpośrednio z nakładanymi
obostrzeniami – zamykane są siłownie, baseny, kina czy teatry, stąd mniejsza
liczba odwiedzin. Z tego powodu zwiększona była mobilność w miesiącach
letnich w obszarach, które mogą zastępować dotychczasowe miejsca rekreacji
– parki, plaże czy lasy, natomiast wraz z pogorszeniem się warunków
pogodowych, mobilność ta spada. Sklepy spożywcze i apteki odnotowują
podobny poziom liczby odwiedzin w porównaniu do okresu bazowego sprzed
pandemii, z momentami większych spadków lub wzrostów, zwłaszcza podczas
pierwszej niedzieli handlowej (6.12) od dłuższego czasu oraz w ostatnią niedzielę
handlową przed świętami (20.12).
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Rynek Pracy
• Przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.
było o 1,0%. niższe niż w tym
samym miesiącu rok temu. Według
najnowszych danych GUS, zatrudnienie
w ostatnim miesiącu wynosiło 6329,0 tys.
W grudniu 2019 r., zatrudnionych było
o 67 tys. więcej.15
• W grudniu przybyło ok. 10 tys. miejsc
pracy w porównaniu z listopadem.
Jest to kolejny miesiąc od maja, w którym
zanotowano wzrost liczby etatów.16
• Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstwo wzrosło o 6,6 %.
w ujęciu rocznym. W grudniu wynosiło
ono 5 973,75 zł brutto. Jest to wzrost
o 8,9 % względem listopada, czyli około
500 złotych. Jednak, wysoki odczyt
w grudniu jest zjawiskiem sezonowym
- w dużym stopniu rezultatem
wypłacanych premii, nagród, jak i odpraw
emerytalnych.17
Komentarz:
Mając już dane za wszystkie miesiące w 2020 r., możemy policzyć bilans zatrudnienia – na koniec roku mieliśmy o prawie 112
tys. mniej etatów w sektorze przedsiębiorstw niż na początku roku. Nie jest to jednak zaskakujące, biorąc pod uwagę przebieg
poprzedniego roku. W kontekście obecnej sytuacji pandemicznej, grudniowe dane GUS można odebrać pozytywnie.
Sygnalizują one, że rynek pracy jest stabilny i trwa odbicie po trudnym okresie marzec-maj. Wpływ wprowadzonych
w listopadzie obostrzeń na razie nie odzwierciedla się w danych dot. zatrudnienia. Jednak, powinniśmy się spodziewać, że
dalsze restrykcje związane z walką z pandemią będą miały negatywny wpływ na tworzenie nowych etatów już w styczniu.
Dodatkowo, dane GUS uwzględniają tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę. Dlatego też, w żadnym stopniu na bazie tych
danych, nie możemy mówić o sytuacji osób pracujących na innych warunkach, z niższą stabilnością zatrudnienia
(samozatrudnieni oraz pracujący w oparciu o umowy cywilnoprawne).

15 GUS. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku. 21 stycznia 2021 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietnezatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2020-roku,3,109.html
16 Ibid.
17 Ibid.
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Najnowsze badania
i opracowania Deloitte
Warto być na bieżąco z naszymi lokalnymi i globalnymi publikacjami. Począwszy od przekrojowych raportów i badań po artykuły, filmy,
podcasty i webinary – nasi eksperci starają się dostarczać prowokujące do myślenia i działania badania i komentarze, które mają za zadanie
inspirować i pomagać organizacjom na całym świecie w poszerzaniu ich wiedzy i osiąganiu celów. Zachęcamy do rejestracji na nasze
publikacje i wydarzenia na stronie internetowej www.deloitte.com/pl.
Raport przedstawiający wyniki 36 edycji regionalnego badania
Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”,
które przedstawia wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów
Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski
dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: rynku
transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz
aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.
Central Europe Private Equity Confidence Survey

Najnowsza edycja badania "Global State of the Consumer Tracker"
badała reakcje i obawy konsumentów związane z pandemią. Na
pytania Deloitte odpowiedzieli respondenci z 18 krajów: Polski,
Australii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii,
Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, Chile oraz RPA.
Global State of the Consumer Tracker

W ostatniej edycji badania „European CFO Survey Autumn 2020”
wzięło udział 1500 dyrektorów finansowych z 17 państw. Jak wynika
z tego badania, do najdroższych transakcji doszło w branży TMT
(telekomunikacja, media, technologie). Eksperci Deloitte zapytali
badanych o ich cele, strategie, ryzyka i działania w obszarze fuzji
i przejęć. Raport „M&A emerges from quarantine. M&A strategies to
thrive in the post-pandemic environment” przedstawia odpowiedzi
i ich możliwe konsekwencje.
M&A strategies to thrive in the post-pandemic
environment

Pandemia COVID-19 miała wpływ na wszystkie sektory gospodarki,
a kryzys nią wywołany stał się globalnym testem odporności, w tym
także państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo stałego
wzrostu i stabilnej sytuacji, przemysł rolno-spożywczy również
ucierpiał, choć nie tak bardzo jak inne sektory. W naszym regionie
produkcja żywności spadła w kwietniu zaledwie o 13 proc. rok do
roku. Raport przygotowany przez EIT Food we współpracy z Deloitte
przedstawia perspektywę regionalną, a także sekcje dedykowane
poszczególnym krajom, w tym Polsce.
Food Foresight: Impact of COVID-19 on the agri-food
sector in Central and Eastern Europe

Zmiany klimatyczne to coś, z czym mierzą się wszyscy, bez
względu na lokalizację, sektor lub status społeczno-ekonomiczny.
Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem klimatycznym a także realne
plany adaptacji do zmian będą kluczowe dla każdej organizacji, która
chce kontynuować swoją działalność w przyszłości. Więcej informacji,
danych i materiałów dotyczących zmian klimatu i ich wpływu na
otoczenie na naszych stronach tematycznych.
Klimat na zmiany w biznesie
Zmiany klimatu

Zapraszamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera
dotyczącego zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu będą mogli
Państwo dowiedzieć się, jak stawić czoła lokalnym i globalnym
wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Newsletter Deloitte
Sustainability Insights to źródło wiedzy dla organizacji, które chcą
świadomie budować swoją wartość poprzez aktywne zarządzanie
wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz
dostosować się do obowiązującego prawa m.in. w zakresie ochrony
środowiska czy raportowania pozafinansowego.
Newsletter Sustainability Insights

Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche
Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów
powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również
„Deloitte Global”), każda z jej firm członkowskich i podmiotów z nimi powiązanych
są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować
decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób trzecich. DTTL, każda
z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą odpowiedzialność
wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych
firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy usług na rzecz
klientów. Zapraszamy na stronę www.deloitte.com/pl/onas w celu uzyskania
dalszych informacji.
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski
i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte
Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza
sp.k., Deloitte Digital sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”),
będące jednostkami powiązanymi z Deloitte Central Europe Holdings Limited.
Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą
usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu,
zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem
ponad 2300 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji o Deloitte
Polska: www.deloitte.com/pl/onas
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Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek
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