
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTEZA 

Zgodnie z przewidywaniami respondentów sformułowanymi w poprzedniej edycji badania kondycja 
sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r. pogorszyła się, a wskaźnik oceny bieżącej spadł wyraźnie 
poniżej swojej długookresowej średniej. W pierwszych trzech miesiącach roku firmy oczekują 
niewielkiej poprawy sytuacji, jednak nie utożsamiają jej jeszcze z istotniejszym ożywieniem 
koniunktury. W opinii ankietowanych powrót na ścieżkę wzrostu nastąpi najwcześniej w drugiej 
połowie roku lub nawet po 2013 r. Deklarowana przez przedsiębiorstwa niska aktywność 
inwestycyjna oraz plany (niewielkich) redukcji zatrudnienia, przy coraz wolniej rosnących płacach 
również wpisują się w scenariusz utrzymującej się słabej koniunktury w I półroczu br. Coraz mniej 
liczne wśród respondentów plany rozbudowy i rozwoju mogą jeszcze bardziej odsuwać w czasie fazę 
ożywienia. Na silniejszą poprawę na początku roku nie wskazują również mało optymistyczne 
prognozy popytu zagranicznego. 
 
Kolejny kwartał z rzędu zwiększyła się liczba przedsiębiorstw borykających się z barierą popytu lub 
oczekujących na jej pojawienie się w najbliższej przyszłości. Największe problemy ze znalezieniem 
odbiorcy nadal deklarowały przedsiębiorstwa budowlane, ale trudności wzrosły w większości branż i 
klas. Niekorzystne zmiany w obszarze popytu przełożyły się na dalszy spadek stopnia wykorzystania 
mocy produkcyjnych.   
 
Po dwóch kwartałach wyraźnych spadków, prognozy popytu, zamówień i produkcji na I kw. 2013 r. 
(po usunięciu wahań sezonowych) nieznacznie poprawiły się względem poprzedniego kwartału, 
pozostając jednak na niskich poziomach, zarówno w porównaniu do poprzedniego roku, jak i na tle 
swoich średnich długookresowych. Dalszy spadek trwałego komponentu popytu, sugerujący 
przejściowy charakter poprawy, dodatkowo obniża optymizm informacji o wzroście wskaźników. 
Wyraźny wzrost optymizmu prognoz popytu i produkcji (z bardzo niskich poziomów) widać zwłaszcza 
w sektorze budowlanym, w którym również prognozy sytuacji na I kw. br. są znacznie bardziej 
optymistyczne niż kwartał wcześniej. Jednak w wielu analizowanych klasach, w tym w grupie 
eksporterów wyspecjalizowanych prognozy popytu i produkcji okazały się gorsze niż trzy miesiące 
wcześniej.  

 
Sytuacja grupy eksporterów pogorszyła się. Było to związane zarówno ze spadkiem dynamiki 
sprzedaży na rynki zagraniczne, jak i obniżeniem się marż. Narastające trudności ze znalezieniem 
odbiorcy przełożyły się bowiem na częstsze obniżki cen własnych. Więcej przypadków redukcji cen 
zauważono również w grupie firm sprzedających wyłącznie w kraju, gdzie w efekcie marże także 
uległy obniżeniu. Firmy zajmujące się eksportem pozostały w lepszej kondycji niż przedsiębiorstwa 
sprzedające na rynku krajowym, ale różnice te zmniejszają się w ostatnim okresie, a prognozy grupy 
eksporterów na najbliższe miesiące cechuje większy pesymizm niż w przypadku przedsiębiorstw 
nieeksportujących, w tym niskie i nierosnące pozostały wskaźniki prognoz eksportu. 
 
W ostatnich kwartałach odsetek przedsiębiorstw obniżających ceny zwiększał się, zaś frakcja firm 
dokonujących podwyżek malała. Pod koniec 2012 r. redukcje cen obserwowano już nieznacznie 
częściej niż wzrosty. Częstsze obniżki cen cechowały szczególnie sektor budowlany, nieco rzadziej 
obserwowano je w firmach usługowych (poza handlem) oraz w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. W 
efekcie wyraźnego spadku inflacji oraz spadków cen surowców na rynkach międzynarodowych 
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zjawisko rosnących i wysokich cen stało się nieco mniej uciążliwe i rzadziej wymieniane jako bariera 
rozwoju. Zgodnie z zapowiedziami ankietowanych podmiotów można oczekiwać, że w I kw. br. w 
ślad za spodziewanym spadkiem dynamiki cen surowców i materiałów wykorzystywanych do 
produkcji tempo wzrostu cen powinno jeszcze zwolnić. Wyraźne spadki dynamiki cen zapowiadają 
zwłaszcza firmy budowlane. 
 
Plany rozwojowe przedsiębiorstw sugerują dalszy spadek nakładów inwestycyjnych - 
przedsiębiorstwa planują w 2013 r. wydawać na środki trwałe mniej niż rok wcześniej. Jest to m.in. 
związane z tym, że inwestycje planowane na bieżący rok w większości przypadków będą polegały na 
wymianie istniejącego już majątku, co najczęściej wymaga mniejszych kwot niż rozbudowa firmy, 
czy nawet zastosowanie lepszych i bardziej zaawansowanych technologii. Ponadto, w dalszym ciągu 
przybywa firm wstrzymujących się z rozpoczęciem nowych projektów ze względu na wysoką 
niepewność działalności. Rośnie też odsetek przedsiębiorstw rezygnujących z dokończenia lub 
decydujących się na ograniczenie skali inwestycji będących w fazie realizacji. Dalsze znaczące 
redukcje nakładów zapowiada budownictwo. Nadal na dużą skalę planują inwestować firmy z sektora 
publicznego, największe podmioty pod względem zatrudnienia (2000+) oraz przedsiębiorstwa 
przetwórcze oferujące dobra energetyczne.  
 
Wskaźnik prognoz zatrudnienia na I kw. br. wzrósł minimalnie w stosunku do poprzedniego kwartału i 
nadal kształtuje się nieco powyżej swojej długookresowej średniej. Podobnie jak trzy miesiące 
wcześniej, nadal więcej przedsiębiorstw zamierza zwalniać pracowników niż zwiększać ich liczbę 
(14,7% wobec 9,8%). Zwolnienia zapowiadają najczęściej firmy budowlane. Mniejsze co do skali 
redukcje planują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz niektóre branże usługowe. Zwiększenie 
zatrudnienia (w niewielkiej skali) ma w planach handel i transport. Poprawę wskaźnika prognoz 
odnotowano również wśród podmiotów największych, jednak w tej grupie oznaczać to będzie 
mniejsze redukcje zatrudnienia.   
 
Kolejny kwartał z rzędu odsetek przedsiębiorstw zapowiadających podwyżki wynagrodzeń obniżył się 
i przyjął najniższy poziom od 2009 roku - w I kw. br. płace zamierza podnieść 17% przedsiębiorstw. 
Przeciętna podwyżka w tej grupie wyniesie 4,5%. Zwiększenie wynagrodzeń deklarują najczęściej 
firmy przemysłowe, najrzadziej zaś podmioty budowlane. Warto podkreślić, że mimo narastających 
problemów przedsiębiorstwa nadal stosunkowo rzadko decydują się na obniżenie płac - w I kw. br. 
zmniejszy wynagrodzenia 4,3% firm, w sektorze budowlanym odsetek ten będzie wyraźnie wyższy i 
wyniesie 11,9%. 
 
Przedsiębiorstwa coraz częściej zgłaszają trudności z odzyskaniem należności od kontrahentów. Na 
razie jednak oceny płynności i zdolności do spłaty zadłużenia wobec banków i w mniejszym stopniu 
zobowiązań handlowych wykazują bardzo łagodny, rozłożony w czasie spadek i kształtują się na 
relatywnie stabilnych i historycznie dobrych poziomach, w tym spłacalność kredytu bankowego 
można wciąż uznać za wysoką. 
 
Zainteresowanie kredytem, podobnie jak odsetek kredytobiorców, pozostają niskie, a nowo 
pozyskiwane środki potrzebne są głównie dla sfinansowania działalności bieżącej. Dostępność 
kredytu bankowego nie zmieniła się w ciągu ostatnich trzech miesięcy i pozostała na obniżonym 
względem analogicznego okresu poprzedniego roku poziomie. Mimo to trudności w uzyskaniu 
finansowania w banku z większą częstotliwością wymieniane były wśród barier rozwoju, część 
przedsiębiorstw mogła więc nawet nie podjąć próby złożenia wniosku o kredyt. W części przypadków 
przedsiębiorstwa skarżą się na trudności w dostępie do kredytu, mimo że udało im się go otrzymać.  
W IV kw. 2012 r. cena kredytu nieznacznie obniżyła się i w próbie dominowały oczekiwania na jej 
dalszy spadek na początku 2013 r. 
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1. Sytuacja ekonomiczna  

 

W IV kw. 2012 r. optymizm ocen sytuacji bieżącej ankietowanych przedsiębiorstw wyraźnie obniżył się. 
Nieznacznie zwiększyła się również niepewność ocen i pogłębiła skala problemów przedsiębiorstw, w tym 
zwłaszcza bariera popytowa. Mimo sygnałów pogorszenia sytuacji bieżącej prognozy na I kw. br. są nieco 
lepsze niż na IV kw. ub.r. Jednocześnie przedsiębiorstwa pytane o zakończenie okresu spowolnienia znacznie 
częściej wskazują na drugie półrocze br. lub nawet późniejszy okres niż na pierwszą połowę roku. Sugerowana 
poprawa na I kw. br. może być więc niewielką korektą w górę względem poprzednich nazbyt pesymistycznych 
oczekiwań, bądź rodzajem zapowiedzi dla wyraźniejszych zmian, które nastąpić mają dopiero w następnych 
kwartałach. 

 
 

Bieżące oceny sytuacji ekonomicznej 
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Rys. 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE 
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Rys. 2 Oceny niepewności sytuacji  
 

 W IV kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa gorzej 

oceniały własną kondycję niż kwartał wcześniej. Wskaźnik 

BOSE1 zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 

3,8 pp., pozostając poniżej poziomu sprzed roku – o 6 pp. i 

poniżej swojej długookresowej średniej. Swoją sytuację za 

bardzo dobrą lub dobrą uznało 72,7% firm, wobec 74,6% w 

poprzednim kwartale.  

 

 Wraz z pogorszeniem sytuacji wzrósł również odsetek 

firm deklarujących pojawienie się bariery popytowej. Tak jak 

w poprzednich kwartałach również w IV kw. 2012 r. była ona 

najczęściej wymienianym przez przedsiębiorstwa problemem 

(na co wskazuje analiza pytania otwartego o bariery 

rozwoju). Kolejny kwartał z rzędu skala tego problemu 

zwiększyła się, pozostając powyżej swojej długookresowej 

średniej (17,5% wobec długookresowej średniej na poziomie 

15,4%, przy maksimum wynoszącym 30%). Mniejszym 

problemem niż kwartał temu okazały się zarówno wahania i 

niekorzystny poziom kursu walutowego, jak i inflacja, choć 

tego typu trudności nadal są w czołówce wymienianych przez 

respondentów barier rozwoju (odpowiednio drugie miejsce – 

dla kursu i szóste – dla inflacji). Częściej niż trzy miesiące 

temu wymieniano natomiast wśród problemów zatory 

płatnicze (trzecia pozycja na liście barier), szeroko 

rozumiane przejawy kryzysu i recesji, niepewność oraz silną 

konkurencję. Znacznie częściej wymieniane były również 

niezrozumiałe, zbyt często zmieniające się lub niekorzystne 

przepisy. Ten ostatni problem awansował na czwartą pozycję 

wśród barier rozwoju, i co warto podkreślić, dotąd nie rósł on 

w okresach dekoniunktury (zwiększające się problemy ze 

znalezieniem odbiorcy, czy z odzyskaniem należności bywały 

dotąd w okresach spowolnienia bardziej dotkliwą bolączką i 

w pewien sposób wypierały mniej istotne trudności). 

 

                                         
1 Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo złej 
sytuacji 
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Prognozy sytuacji ekonomicznej  
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Rys. 3 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw WPS 

 
 

Rys. 4 Bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności (ocena 
fazy cyklu)   

 

 
 

Rys. 5 Przewidywany termin zakończenia okresu 
spowolnienia w całej populacji (górny rys.) oraz w 
przedsiębiorstwach, które doświadczają obecnie 
trudności (dolny rys.). Ze względu na to, że pytanie 
zadano w czerwcu 2009 r. oraz w grudniu 2012 r 
półroczny okres oczekiwania na ożywienie przypada 
odpowiednio na: II półrocze 2009 r. i I półrocze 2013 r., 
rok oczekiwania to – I półrocze 2010 r. i II półrocze 
2013 r., itp.  
 

 Niejednoznaczne wnioski płyną z analizy pytania o 

przewidywane zmiany sytuacji w I kw. br. Należy bowiem 

zauważyć, że w dwóch poprzednich kwartałach mieliśmy do 

czynienia z konsekwentnym wzrostem pesymizmu prognoz 

krótkoterminowych (WPSE), wzrostem odsetka firm 

działających w warunkach zwiększonej niepewności w 

odniesieniu do obecnej i przyszłej sytuacji (por. Rys. 2), jak 

też ze wzrostem odsetka przedsiębiorstw w dobrej kondycji 

oczekujących jej pogorszenia w dłuższym okresie, a zatem 

trzy różne pytania spójnie pokazywały przyszłe pogorszenie 

koniunktury. Wyniki uzyskane w badaniu przeprowadzonym w 

grudniu 2012 r. wskazują zaś z jednej strony na poprawę 

sytuacji w I kw. 2013 r. (wzrost wskaźnika WPSE sa kw/kw i 

r/r – por Rys. 3), z drugiej zaś strony na rosnące poczucie 

zagrożenia kolejnymi odsłonami kryzysu ze strony firm w 

dobrej kondycji (por. Rys.4). Najbardziej istotne jest jednak 

to, że pytanie o przewidywany termin ożywienia koniunktury 

sugeruje, że w przedsiębiorstwach, które obecnie mają 

kłopoty, poprawa oczekiwana jest najwcześniej w II połowie 

2013 r. (por. Rys. 5). 

 

 W tej sytuacji niewielki wzrost wskaźnika prognoz WPSE 

sa (o 5 pp. kw/kw i o 2,2 pp. r/r) może być interpretowany 

raczej jako korekta w górę zbyt pesymistycznych w 

poprzednich okresach prognoz krótkoterminowych, niż jako 

zapowiedź wyraźniejszego ożywienia koniunktury już na 

początku roku. Wśród firm, które przewidują poprawę sytuacji 

w I kw. br. tylko co trzecia spodziewa się jednocześnie, że 

problemy skończą się już na początku roku, pozostałe 2/3 są 

zdania, że ożywienie nastąpi po I półroczu br., a są to 

jednocześnie najwięksi optymiści w próbie. Warto również 

porównać rozkład odpowiedzi na pytanie o termin poprawy 

koniunktury (pytanie zadano dwa razy w ciągu ostatnich 

czterech lat) z tymi z badania zrealizowanego w połowie 

2009 r. Wtedy, w okresie nasilenia zjawisk kryzysowych, 

przedsiębiorstwa bardziej pesymistycznie oceniały swoją 

bieżącą sytuację (trudności nie odczuwał co czwarty podmiot 

w próbie, obecnie - co trzeci), ale z większym optymizmem 

prognozowały czas trwania kryzysu (niemal 28% firm 

oczekiwało poprawy w przeciągu pół roku, obecnie – tylko 

12%). I w istocie, optymizm ankietowanych firm okazał się 

uzasadniony - poprawa miała bowiem miejsce już pod koniec 

2009 r. Tymczasem pod koniec 2012 r. lepszym ocenom 

bieżącym towarzyszy dłuższy czas oczekiwania na ożywienie 

koniunktury. Charakter i przejawy obecnego spowolnienia 

gospodarczego oraz nasilenia zjawisk kryzysowych z lat 

2008/2009 były bowiem różne. Cztery lata temu 

obserwowaliśmy gwałtowną deprecjację złotego, straty na 

instrumentach finansowych, trudności w dostępie do kredytu, 

jak też drastyczny spadek zamówień eksportowych, przy 

jednak nadal rosnącej sprzedaży krajowej, w tym 

wpływających pozytywnie na koniunkturę przygotowaniach 

związanych z mistrzostwami EURO2012. Problemy pojawiły się 

gwałtownie i relatywnie szybko się skończyły. Obecnie mamy 

do czynienia przede wszystkim ze stopniowym obniżaniem się 

popytu zagranicznego oraz krajowego, w tym recesją na rynku 

budowlanym. Nowym zjawiskiem jest też spadek rentowności 
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sektora przedsiębiorstw. Tego rodzaju trudności mogą mieć 

bardziej długofalowy charakter: narastały powoli i mogą 

zanikać w podobnym tempie.  
 

Oceny i prognozy sytuacji – analiza w podstawowych przekrojach 

Rys. 6 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE w klasach wg wielkości zatrudnienia 

 
 

Rys. 7 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE w przemyśle, budownictwie i pozostałych 
usługach  

 
Rys. 8 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw WPSE w przemyśle, budownictwie i 
pozostałych usługach 

 
 

Rys. 9 Przewidywany termin zakończenia okresu 
spowolnienia wg PKD 

 W większości analizowanych klas w IV kw. 2012 r. 

sytuacja pogorszyła się, niepewność sezonowo wzrosła, a 

prognozy wskazywały na lekką poprawę koniunktury w I kw. 

2013 r. i silniejsze ożywienia w drugiej połowie roku.  

 

Do klas, które zanotowały poprawę sytuacji bieżącej w IV kw. 

2012 r. należały: górnictwo, handel oraz największe pod 

względem zatrudnienia podmioty w próbie.  

 

 Wśród największych respondentów (2000+) skala 

poprawy sytuacji bieżącej była dość znaczna, przy czym 

zmianę tę poprzedził silny spadek zanotowany w II kw. 

2012 r., a wyniki grupy okazały się gorsze niż przed rokiem. 

Wzrostowi optymizmu ocen bieżących największych firm 

towarzyszyły lepsze oceny cząstkowe sytuacji, w tym rosnące 

wykorzystanie mocy produkcyjnych, wzrost wskaźnika 

poziomu marż, poprawa zdolności do obsługi zobowiązań oraz 

wyższe oceny płynności. Jednocześnie największe 

przedsiębiorstwa, pozostające w najlepszej kondycji na tle 

pozostałych klas wg wielkości zatrudnienia, częściej niż inne 

grupy wymieniały wśród barier rozwoju recesję i zjawiska 

kryzysowe, co może wynikać ze ściślejszych powiązań tych 

przedsiębiorstw z rynkami zagranicznymi. W klasie tej nie 

wzrosła bariera popytowa, ale mimo to nadal 

przedsiębiorstwa te oceniają problemy z popytem jako 

poważniejsze niż sugerowałyby to oceny pozostałych klas wg 

zatrudnienia. Te spośród bardzo dużych podmiotów, które 

odznaczały się średnio gorszymi ocenami sytuacji na tle 

swojej klasy, z większym pesymizmem niż widać to w innych 

klasach oceniały możliwość nadejścia ożywienia w 

najbliższym czasie. Niemniej, podobnie jak w wielu innych 

klasach, wskaźnik WPSE w tej klasie wykazuje niewielki 

wzrost w I kw. br.  

 

 Po silnych spadkach w dwóch poprzednich kwartałach w 

IV kw. 2012 r. firmy z branży górniczej zanotowały wyraźną 

poprawę sytuacji, jednak BOSE pozostał w tej grupie na 

poziomie niższym niż rok temu. Wzrostowi BOSE sprzyjał 

wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych oraz 

poprawa płynności.   

 

 Nieznacznie poprawiła się sytuacja firm handlowych. Na 

poprawę złożyły się wyższe oceny płynności i lepsze 

dopasowanie zapasów do bieżących potrzeb, przy jednak 

wyraźnie niższych marżach na sprzedaży i rosnącej barierze 

popytowej. Efektem lepszych ocen sytuacji i niewielkiej 

poprawy prognoz na I kw. był wzrost (niewielki) 

zainteresowania firm handlowych nowymi inwestycjami oraz 

dodatnie saldo prognoz zatrudnienia. 

 Nadal w najlepszej sytuacji w próbie pozostała 

energetyka, gdzie zanotowano niewielkie sezonowe wzrosty 

wskaźnika BOSE.  
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Rys. 10 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji 
ekonomicznej BOSE w wybranych sekcjach PKD 

 
 

Rys. 11 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji 
ekonomicznej BOSE w podziale na nieeksporterów oraz 
eksporterów (wyniki dla próby oraz dla Przetwórstwa) 

 
Rys. 12 Wskaźniki rentowności obrotu netto w podziale 
na nieeksporterów oraz eksporterów (wyniki dla całej 
populacji, dane kwartalne). Źródło: dane F-01/I-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W budownictwie IV kw. 2012 r. przyniósł dalsze 

pogorszenie sytuacji bieżącej. Towarzyszył mu spadek 

stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, wzrost bariery 

popytowej, spadek marż na sprzedaży, wzrost niepewności, 

przy niskich i nadal pogarszających się ocenach zdolności do 

spłaty zobowiązań. Natomiast sformułowane przez 

budownictwo prognozy na I kw. 2013 r. cechował wyraźny 

wzrost optymizmu, podobny optymizm widoczny był również 

w prognozach popytu, zamówień oraz produkcji. Poprawie tej 

towarzyszył jednak wyraźny wzrost niepewności ocen w 

ujęciu rocznym i kwartalnym.  

 

 W IV kw. 2012 r. w sekcji Przetwórstwo przemysłowe 

sytuacja bieżąca uległa pogorszeniu. Było to związane m.in. 

ze wzrostem bariery popytowej i spadkiem stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych. Jednocześnie jednak 

nastąpił tam lekki wzrost marż na sprzedaży krajowej i 

zagranicznej oraz niewielka poprawa płynności. W bardziej 

szczegółowej klasyfikacji wyraźne spadki BOSE zanotowano w 

większości grupowań wg przeznaczenia produktu, poza 

firmami oferującymi dobra energetyczne, gdzie zauważono 

poprawę. Największe spadki BOSE nastąpiły w 

przedsiębiorstwach przetwórczych dostarczających dóbr 

konsumpcyjnych.   

 

 Eksporterzy poinformowali o pogorszeniu sytuacji w IV 

kw. 2012 r. W grupie nieeksporterów sytuacja została 

oceniona nieco tylko gorzej niż w poprzednim kwartale. 

Warto zauważyć, że wyhamowało rosnące w ciągu ostatnich 

kilku kwartałów zróżnicowanie między kondycją obu tych 

grup. Eksporterzy to nadal firmy średnio w lepszej sytuacji 

niż nieeksporterzy, ale ze względu na słabe prognozy 

eksportu i nierosnącą opłacalność sprzedaży zagranicznej nie 

widać kolejnych czynników poprawiających rentowność firm 

eksportujących. Eksporterzy częściej wymieniają obecnie 

niski popyt i zjawiska kryzysowe jako przyczyny swoich 

problemów i w ostatnich kwartałach bariery te narastają. W 

prognozach popytu na I kw. widać wyraźnie większy 

optymizm wśród nieeksporterów niż eksporterów, zwłaszcza 

w grupie przedsiębiorstw z wysokim udziałem eksportu, gdzie 

wskaźnik prognoz popytu obniżył się. Znajduje to 

odzwierciedlenie w prognozach sytuacji na I kw. 2013 r., 

które poprawiły się w grupie nieeksporterów i eksporterów z 

mniej niż 50% udziałem eksportu, a nie uległy większym 

zmianom w przypadku wyspecjalizowanych eksporterów. 

 

 Wyraźną poprawę kondycji zanotowały przedsiębiorstwa 

z sektora publicznego, natomiast w sektorze prywatnym 

nastąpiło wyraźne jej pogorszenie. Silniejsze spadki BOSE 

miały miejsce w grupie firm z kapitałem prywatnym 

krajowym, tylko niewielkie pogorszenie zaobserwowano 

wśród przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.  
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Rys. 13 Economic sentiment indicator (ESI) w 
wybranych krajach UE. Źródło: Eurostat   
 

 Spadek wskaźnika ESI dla UE-27 wyhamował w 

listopadzie 2012 r. Poprawę zanotowano w większości krajów 

członkowskich, w tym również w Polsce oraz u niektórych 

naszych najpoważniejszych odbiorców zagranicznych, tj. w 

Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji i we Włoszech, przy 

niewielkim spadku wskaźnika w Czechach (do tych pięciu 

krajów trafia 50% polskiego eksportu). Spadek zanotowano 

również na Słowacji i na Węgrzech. Wskaźnik ESI dla Polski 

kształtuje się obecnie na poziomie nico poniżej przeciętnej 

dla UE.  
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2. Popyt, zamówienia i produkcja 

 
Odnotowano wyhamowanie spadków wskaźników prognoz popytu, zamówień i produkcji na I kw. 2013 r. 
Wyraźnie poprawiły się zwłaszcza prognozy w budownictwie.  
Jednak jeszcze w IV kw. 2012 r. problemy ze znalezieniem odbiorców na oferowane towary i usługi w dalszym 
ciągu się pogłębiały. 
 

 

Bariera popytu 

 
 

Rys. 14 Wskaźnik bariery popytu 

 Wskaźnik bariery popytu wzrósł zarówno w relacji 

kwartalnej (o 0,3 pp.), jak i rocznej (2,8 pp.) i znajduje się na 

poziomie powyżej średniej długookresowej (ok. 14%) (por. 

Rys. 14). Od ponad roku bariera popytu pozostaje 

najpoważniejszą barierą rozwoju przedsiębiorstw. Jakościowa 

analiza odpowiedzi otwartych wskazuje, że szczególnie istotną 

rolę odgrywa wysoka niepewność związana z przyszłą 

koniunkturą gospodarczą w kraju i za granicą. Wiele 

przedsiębiorstw upatruje źródeł swoich problemów z popytem 

w niestabilnej sytuacji w strefie euro. 

 

Prognozy popytu i zamówień 
 

 

Rys. 15 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, trwałego 
komponentu popytu oraz zamówień 

 Odnotowano wyhamowanie spadków wskaźników prognoz 

popytu oraz prognoz zamówień na I kw. 2013 r. Obydwa 

wskaźniki wzrosły nieznacznie w relacji kwartalnej 

(odpowiednio o 0,6 i 1,7 pp.), ale znajdują się wyraźnie 

poniżej poziomów notowanych przed rokiem oraz poniżej 

długookresowych średnich (por. Rys. 15). Spadek wskaźnika 

prognoz trwałego komponentu popytu (o 1,6 pp. kw/kw i 5,2 

pp. r/r) sugeruje, że wciąż nie można jeszcze mówić o 

zatrzymaniu tendencji spadkowej koniunktury, a 

zaobserwowane wzrosty wskaźników prognoz popytu i 

zamówień należy traktować jako tymczasowe. 

 

Prognozy produkcji 

 

Rys. 16 Wskaźnik prognoz produkcji 

 Podobnie jak w przypadku wskaźników prognoz popytu 

oraz zamówień, również wskaźnik prognoz produkcji na I kw. 

2013 r. wzrósł w relacji kwartalnej (o 2,4 pp.), ale znajduje 

się poniżej wartości sprzed roku oraz poniżej długookresowej 

średniej (por. Rys. 16). Łącznie z wynikami uzyskanymi dla 

popytu i zamówień, pozwala to w najbliższym okresie 

oczekiwać niskiej dynamiki produkcji sprzedanej w sektorze 

przedsiębiorstw. 
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Prognozy popytu, zamówień i produkcji – analiza w podstawowych przekrojach 
 

 

 

Rys. 17 Wskaźniki prognoz popytu, zamówień i 
produkcji (SA) w budownictwie 
 

 
Rys. 18 Wskaźniki prognoz popytu (SA), energetyce, 
transporcie, handlu i naprawach oraz pozostałych 
usługach 
 

 

Rys. 19 Wskaźniki prognoz popytu (SA) wg 
przeznaczenia produkcji 
 

 

Rys. 20 Wskaźniki prognoz popytu (SA) wg klas eksportu 
 

 

 Po dwóch kwartałach głębokich spadków warto zwrócić 

uwagę na silny kwartalny wzrost wskaźników prognoz popytu, 

zamówień i produkcji w budownictwie (o ok. 20 pp.). Pomimo 

zanotowanej poprawy wskaźniki te wciąż kształtują się 

zdecydowanie poniżej wartości notowanych przed rokiem oraz 

poniżej długookresowych średnich (por. Rys. 17). Ze względu 

na wysoką wariancję wskaźników trudno ocenić, na ile 

zaobserwowane wzrosty wiążą się z wyhamowaniem tendencji 

osłabienia koniunktury w budownictwie, a na ile są one 

jednorazowym odreagowaniem głębokich spadków z 

ostatniego półrocza. 

 

 Silne pogorszenie prognoz popytu odnotowano w 

energetyce (spadek o ok. 18 pp. kw/kw i 4 pp. r/r). W 

podziale wg sekcji PKD jest to klasa przedsiębiorstw, która 

notuje najbardziej pesymistyczne prognozy popytu2. Po dwóch 

kwartałach spadków wzrósł natomiast wskaźnik prognoz w 

pozostałych firmach usługowych. Sytuacja tej klasy 

przedsiębiorstw jest podobna jak w przypadku budownictwa – 

pomimo odreagowania spadków, wskaźniki prognoz popytu 

znajdują się poniżej wartości sprzed roku oraz poniżej 

długookresowej średniej. Na tle próby relatywnie najlepsze i 

najbardziej stabilne prognozy popytu wg sekcji PKD formułuje 

Handel i naprawy oraz Transport (por. Rys. 18).  

 

  

 Analiza wskaźnika prognoz popytu w przekroju wg 

przeznaczenia produkcji wskazuje na lepszą sytuację 

producentów dóbr konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych niż 

dóbr inwestycyjnych. Pierwszy raz od ponad 3 lat wskaźnik 

prognoz popytu dla producentów dóbr inwestycyjnych przyjął 

wartość ujemną, co koresponduje z niską aktywnością 

inwestycyjną przedsiębiorstw. Prognozy producentów dóbr 

konsumpcyjnych są w tym obszarze bardziej optymistyczne i 

pozwalają oczekiwać umiarkowanego wzrostu popytu 

konsumpcyjnego (por. Rys. 19).  

 

 

 

 Zachowanie wskaźników prognoz popytu w przekroju wg 

klas intensywności zaangażowania przedsiębiorstw w sprzedaż 

zagraniczną wskazuje na zbliżoną sytuację eksporterów i 

przedsiębiorstw skupionych na rynku krajowym pod względem 

prognozowanego tempa wzrostu popytu i produkcji (por. Rys. 

20). Poprawa prognoz popytu nieeksporterów wynikała w 

głównej mierze z silnego wzrostu wskaźnika prognoz popytu w 

budownictwie i pozostałych usługach, a więc klasach 

przedsiębiorstw, w których odsetek eksporterów jest 

relatywnie niski. Czynnikiem wciąż sprzyjającym eksporterom 

jest relatywnie korzystny poziom kursu walutowego (por. Rys. 

21) 

 

                                         
2 Prognozy popytu w energetyce wykazują dużą zależność od oczekiwanych warunków pogodowych, które trudno w sposób 
precyzyjny uwzględnić w procedurach wyrównania sezonowego. 
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3. Kurs walutowy, eksport i import 

 
Pomimo nieznacznej aprecjacji złotego w IV kw. 2012r. konkurencyjność cenowa sprzedaży zagranicznej 
pozostaje wysoka, a bariera kursu znajduje się na najniższym w historii badania poziomie. Sytuacja 
eksporterów na tle próby jest dobra, ale formułowane przez eksporterów prognozy sugerują obniżenie 
dynamiki eksportu w najbliższym okresie. 
 

 

Opłacalność eksportu 

 
Rys. 21 Kurs euro, przy którym eksport staje się 
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs euro. 
 

 
Rys. 22 Kurs dolara, przy którym eksport staje się 
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs dolara. 
 

 

Rys. 23 Opłacalność eksportu 

 W IV kw. 2012 r. deklarowane kursy opłacalności złotego 

względem euro i dolara nie uległy znaczącym zmianom w 

relacji kwartalnej (por. Rys. 21 i Rys. 22). Tym samym w 

bieżącym kwartale nastąpiło wyhamowanie wzrostów 

deklarowanych kursów opłacalności, które obserwowano od III 

kw. 2011 r. do III kw. 2012 r. W połączeniu z nieznacznym 

umocnieniem złotego w stosunku do euro i dolara oznacza to 

niewielki spadek opłacalności polskiego eksportu rozliczanego 

w tych walutach. Należy jednak podkreślić, że opłacalność 

polskiej sprzedaży zagranicznej wciąż znajduje się na 

bezpiecznym - z punktu widzenia eksporterów – poziomie. 

Świadczy o tym m.in. historycznie niski odsetek 

przedsiębiorstw wskazujących kurs walutowych jako barierę 

rozwoju (por. Rys. 24). Warto również zauważyć, że na 

przestrzeni ostatniego roku nastąpiło wyraźne zmniejszenie 

wariancji odpowiedzi o graniczny kurs opłacalności. Obecnie 

jest ona ponad dwukrotnie niższa niż na przełomie lat 

2011/2012 i niemal trzykrotnie niższa niż w I poł. 2009 r. 

Dane te mogą z jednej strony sugerować zmniejszenie 

polaryzacji sytuacji wśród eksporterów (zmniejszenie 

wariancji w wymiarze przekrojowym), a z drugiej wskazywać 

na stabilizację sytuacji na rynku walutowym i większą 

przewidywalność zmian kursowych (zmniejszenie wariancji w 

wymiarze czasowym). 

 

 Stosunkowo długo utrzymująca się dodatnia różnica 

między kursem rynkowym złotego a deklarowanym kursem 

opłacalności eksportu sprawia, że zarówno średni udział 

nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak i 

odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym 

eksporcie utrzymują się niskim i stabilnym poziomie. Obydwa 

wskaźniki znajdują się wyraźnie poniżej długookresowych 

średnich, blisko historycznych minimów (por. Rys. 23), 

potwierdzając relatywnie wysoką opłacalność eksportu. 

 

Bariera kursu walutowego  

 
Rys. 24 Wskaźnik bariery kursu walutowego oraz 
rzeczywiste kursy euro i dolara 

 Odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę 

rozwoju przedsiębiorstwa spadł (o 0,9 pp. kw/kw i 1,4 pp. 

r/r) do najniższego w historii badań poziomu (ok. 8,5%) (por. 

Rys. 24). Tym samym zmiany kursu złotego w IV kw. br. 

(nieznaczna aprecjacja i ograniczenie zmienności) zostały 

ocenione przez przedsiębiorstwa jako przeciętnie korzystne. 

Odpowiedzi otwarte przedsiębiorstw wskazują jednak, że 

sytuacja na rynku walutowym jest wciąż postrzegana przez 

wiele z nich jako niepewna i silnie zależna od czynników 

polityczno-gospodarczych w strefie euro. 
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Oceny i prognozy eksportu 

 

Rys. 25 Odsetek eksporterów w próbie oraz średni 
udział eksportu w przychodach w grupie eksporterów 
 

 

Rys. 26 Wskaźnik umów eksportowych i nowych umów 
eksportowych oraz wskaźnik prognoz eksportu 
 
 

 W ostatnim kwartale odsetek eksporterów w próbie 

wzrósł do ok. 56% tj. poziomu, który obserwowano przed 

rokiem. Równocześnie średni udział eksportu w przychodach 

ogółem eksporterów kształtuje się na poziomie nieznacznie 

wyższym niż przed kwartałem (o 0,4 pp.) i przed rokiem (o 

0,7 pp.), przy czym udział ten jest wciąż mniejszy niż 

długookresowa średnia (por. Rys. 25). Pomimo relatywnie 

wysokiej opłacalności sprzedaży zagranicznej barierą dla 

wzrostu eksportu może być słaba koniunktura i wysoka 

niepewność sytuacji w strefie euro. 

 

 

 W IV kw. 2012 r. wskaźnik umów eksportowych pogłębił 

spadki z poprzedniego kwartału (-2 pp. kw/kw, - 6 pp. r/r) i 

przyjął wartość ujemną. Pomimo nieznacznych wzrostów w 

relacji kwartalnej wskaźniki nowych umów eksportowych 

oraz prognoz eksportu na I kw. 2013 r. znajdują się poniżej 

wartości notowanych przed rokiem oraz poniżej 

długookresowych średnich (por. Rys. 26). Otrzymane wyniki 

sugerują, że po pewnym okresie stabilizacji, kiedy to 

eksporterzy pomimo osłabienia prognoz wzrostu 

gospodarczego w strefie euro oraz relatywnie dużych wahań 

kursów walutowych wykazywali stabilne oczekiwania 

dotyczące dynamiki eksportu, w najbliższym czasie można 

spodziewać się niewielkiego obniżenia tej dynamiki. 

Import 

 
Rys. 27 Średni udział importu zaopatrzeniowego w 
kosztach oraz odsetek importerów w próbie 

 Odsetek importerów w próbie spadł (o 1 pp. kw/kw i 2 

pp. r/r) do 54% i znajduje się wyraźnie poniżej 

długookresowej średniej. Udział importu zaopatrzeniowego w 

kosztach działalności przedsiębiorstw znajduje się na 

poziomie nieco niższym niż przed kwartałem (o 0,7 pp.) i 

przed rokiem (o 0,8 pp.) i przyjmuje wartość równą 

długookresowej średniej (ok. 18%) (por. Rys. 27).  
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RAMKA 1 NOWE RYNKI ZBYTU (Wyniki SM i AR NBP) 

 
 

Rys. 28 Odsetki przedsiębiorstw deklarujących wejście na 
nowe rynki w latach 2010-2011 i 2012-2013 
 
 

 
Rys. 29 Odsetki przedsiębiorstw deklarujących wejście na 
nowe rynki w latach 2012 i 2013 

 
 

W IV kw. br. zadano przedsiębiorstwom pytanie o 
pozyskanie lub plany wejścia na nowe rynki zbytu w 2012 i 
2013 r. Poczyniono przy tym rozróżnienie na nowe rynki w 
rozumieniu geograficznym i produktowym. Uzyskane 
odpowiedzi porównano z wynikami Ankiety Rocznej z 
połowy 2012 r., kiedy to podobne pytanie zadano 
przedsiębiorstwom w odniesieniu do lat 2010-2011. 

 
 Przeprowadzona analiza wskazuje, że o ile w 
latach 2010-2011 dominującą strategią przedsiębiorstw 
było wchodzenie na nowe rynki produktowe, o tyle w 
latach 2012-2013 ekspansja przedsiębiorstw dużo częściej 
polega na poszukiwaniu nowych rynków w rozumieniu 
geograficznym (por. Rys. 28). Warto również zwrócić 
uwagę, że plany przedsiębiorstw dotyczące ekspansji na 
nowe rynki w 2013 r. są bardziej ambitne tak w wymiarze 
produktowym, jak i geograficznym niż ich realizacja w 
2012 r. (por. Rys. 29). 
 
 Bardziej wnikliwa analiza odpowiedzi otwartych 
wskazuje, że kierunek ekspansji geograficznej wyznaczają 
przede wszystkim pobliskie rynki – nieobsługiwane dotąd 
nowe rynki krajowe oraz rynki krajów europejskich (rynki 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz rynki pozostałych 
krajów europejskich cieszą się porównywalnym 
powodzeniem). Wskazania na bardziej odległe rynki 
padają stosunkowo rzadko, ale jeśli już się pojawiają, to 
są to przede wszystkim rynki Azji Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej oraz kraje Bliskiego Wschodu. 
 
 Poczynione obserwacje wskazują na wzrost 
aktywności przedsiębiorstw w poszukiwaniu nowych 
rynków zbytu, przy czym działania te można uznać za 
nakierowane na ograniczenie ryzyka i kosztów 
ewentualnego niepowodzenia (jeśli przyjąć hipotezę, że 
ekspansja geograficzna jest mniej ryzykowna niż 
ekspansja produktowa oraz bliższe i lepiej znane rynki 
cechują się mniejszym ryzykiem i niższymi kosztami 
transakcyjnymi niż rynki odległe). 

 
 

 

  



 
 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw … prognozy … na I kw. 2013 

 
 

 

15 

4. Zatrudnienie 

 
Prognozy zatrudnienia na I kw. 2013 r. nieznacznie poprawiły się w relacji do poprzedniego kwartału (dane 
odsezonowane). W relacji rocznej wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się. Wzrost wskaźnika zatrudnienia jest 
efektem nieco rzadszych prognoz redukcji zatrudnienia. Nadal więcej firm planuje redukcje niż zwiększenie 
zatrudnienia. 
 

 

Prognozy zatrudnienia – I kw. 2013 r. 
 

 

Rys. 30 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo 
odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane odsezonowane) a 
saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany o co najmniej 
1%)  

 

Rys. 31 Prognozy zatrudnienia (dane odsezonowane) 

 
Rys. 32 Prognozy zatrudnienia wg Manpower w I kw. 
2013 r. (saldo, dane nieodsezonowane). 
 

 W I kw. 2013 r. prognozy zatrudnienia w ujęciu 

kwartalnym nieco poprawiły się (o 0,5 pp. po uwzględnieniu 

korekty sezonowej) - wskaźnik prognoz zatrudnienia wyniósł  

- 4,9, co oznacza, że nadal więcej firm planuje redukcje niż 

zwiększenie zatrudnienia (14,7% planuje spadek, 9,8% 

wzrost). W relacji rocznej wskaźnik zatrudnienia zmniejszył 

się (o 2,6 pp.) i utrzymuje się już bardzo nieznacznie 

powyżej swojej średniej długookresowej. 

 

 

 Wzrost wskaźnika zatrudnienia jest efektem nieco 

rzadszych prognoz redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorstwa 

informują o utrzymaniu planów zwiększania zatrudnienia - 

prognozy (odsezonowane) wzrostu zatrudnienia zachowują się 

dość stabilnie i oscylują wokół poziomu swojej średniej. 

 

 

 Perspektywy zatrudnienia wg Manpower (Barometr 

Manpower Perspektyw Zatrudnienia) są dla Polski negatywne i 

sytuują naszą gospodarkę w I kw. 2013 r. nie tylko daleko za 

najszybciej rozwijającymi się krajami Azji czy Brazylią, 

Turcją oraz USA, ale też w końcówce stawki europejskiej – 

dla większości krajów europejskich wskaźnik ten w I kw. br. 

pozostaje dodatni. 

 

 

 

Prognozy zatrudnienia – analiza w podstawowych przekrojach 
 

 

Rys. 33 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg sektorów 
własności (dane odsezonowane) 

 W podziale wg form własności niewielką poprawę 

prognoz zatrudnienia w ujęciu kwartalnym odnotowały 

zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i firmy publiczne 

(dane odsezonowane). Dalsza dezagregacja pokazuje, że w 

firmach z przewagą kapitału zagranicznego prognozy 

poprawiły się najbardziej, w efekcie planują one niewielki 

wzrost zatrudnienia, nadal prognozy w tej klasie pozostają 

najbardziej optymistyczne w próbie. Wskaźnik zatrudnienia 

dla krajowych firm prywatnych jest stabilny, ale wskazuje na 

spadek liczby pracowników. Przedsiębiorstwa publiczne nadal 

przewidują wyraźny spadek zatrudnienia. 
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Rys. 34 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w 
budownictwie, przemyśle oraz usługach (dane 
odsezonowane) 

 

Rys. 35 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w sekcjach 
usługowych (dane odsezonowane) 

 
Rys. 36 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas 
wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane) 

 W budownictwie optymizm prognoz nieco się poprawił, 

ale nadal w tej sekcji przewidywany jest wyraźny spadek 

liczby pracowników (dane po korekcie sezonowej). Niewielka 

poprawa prognoz zatrudnienia nastąpiła w przemyśle. 

Prognozy w usługach osłabiły się nieznacznie i zatrudnienie 

tam spadnie.  

 

 Wśród sekcji usługowych optymizm prognoz nieznacznie 

wzrósł w handlu i przedsiębiorstwa z tej branży spodziewają 

się nadal niewielkiego wzrostu zatrudnienia. Pogorszenie 

prognoz nastąpiło w transporcie (w którym jednak 

zatrudnienie nadal będzie rosło) oraz w pozostałych usługach 

(w których dominują spadki zatrudnienia). 

 

 

 W podziale według przeznaczenia produkcji wzrost 

zatrudnienia i dalszą poprawę prognoz planują 

przedsiębiorstwa przetwórcze wytwarzające dobra 

zaopatrzeniowe. Najgłębszy spadek zatrudnienia, przy 

pogarszających się prognozach, spodziewany jest w firmach 

specjalizujących się w produkcji dóbr inwestycyjnych. 

 

 

 

 Duże przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza firmy 

największe (2000 i więcej pracowników), poprawiły prognozy 

zatrudnienia. Nadal jednak zatrudnienie w tej grupie będzie 

spadać. Przedsiębiorstwa z sektora MSP utrzymały swoje 

prognozy zatrudnienia i nadal przewidują spadek liczby 

pracowników. Firmy najmniejsze (poniżej 50 osób) planują 

niewielką redukcję zatrudnienia (po raz pierwszy od 3 lat).  

 

Wybrane czynniki oddziałujące na zatrudnienie 

 
Rys. 37 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena 
kondycji (dane odsezonowane)  

 
Rys. 38 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena 
niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej 

 Wzrost zatrudnienia jest planowany tradycyjnie w 

grupie firm oczekujących wzrostu popytu (zarówno 

sezonowego, jak i trwałego), zamówień bądź produkcji. 

Jednocześnie w tych przedsiębiorstwach wzrósł optymizm 

prognoz. W firmach, które nie przewidują zmian produkcji 

wskaźnik pozostaje lekko ujemny. Podobnie jak w okresach 

wcześniejszych głębokie redukcje zatrudnienia planują firmy 

spodziewające się spadku produkcji czy ograniczenia popytu, 

ale liczebność takich firm w próbie jest niewielka. 

 

 W podziale wg oceny sytuacji ekonomicznej wskaźniki 

prognoz tradycyjnie informują o wzroście zatrudnienia w 

grupie przedsiębiorstw bardzo dobrze oceniających swoją 

kondycję bądź oczekujących jej poprawy. W podmiotach w 

bardzo dobrej sytuacji wyraźnie wzrósł optymizm prognoz. W 

firmach, które nie oczekują zmian kondycji, zatrudnienie 

pozostanie stabilne. Słabe oraz złe oceny i prognozy sytuacji 

towarzyszą pogłębiającym się planom redukcji zatrudnienia.  

 

 Optymizm prognoz zatrudnienia rośnie wraz ze 

spadkiem niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej. W 
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Rys. 39 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a stopień 
wykorzystania mocy produkcyjnych (dane 
odsezonowane) 

 
Rys. 40 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a eksport/brak 
eksportu oraz w klasie eksporterów o rosnącym 
eksporcie (dane odsezonowane) 

 
Rys. 41 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a inwestycje 
(dane odsezonowane) 
 

przedsiębiorstwach deklarujących wysoką niepewność co do 

własnej sytuacji ekonomicznej znacznie częstsze są prognozy 

zmniejszenia zatrudnienia niż jego wzrostu. W I kw. 2013 r. 

zmniejszenie zatrudnienia przewidują także 

przedsiębiorstwa, które niepewność określają jako niską bądź 

bardzo niską, choć prognozy zatrudnienia są w tej grupie w 

dalszym ciągu najbardziej optymistyczne i skala redukcji 

zatrudnienia będzie niewielka.  

 

 W przedsiębiorstwach o wysokim wykorzystaniu mocy 

produkcyjnych nastąpił wzrost wskaźnika prognoz 

zatrudnienia, w efekcie w tej klasie firm nastąpi wzrost 

zatrudnienia. Zatrudnienie wyraźnie spadnie w firmach, w 

których wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało niskie, 

skala spadku zatrudnienia w tej grupie pogłębiła się jeszcze 

w ciągu kwartału.  

 

 Od 2 i pół roku wskaźnik prognoz zatrudnienia dla 

eksporterów kształtuje się powyżej wartości dla 

nieeksporterów. Prognozy zatrudnienia poprawiły się zarówno 

dla przedsiębiorstw działających na rynku krajowym, jak i 

zagranicznym. W dalszym ciągu jednak w obu grupach 

przewidywany jest spadek zatrudnienia. Także 

wyspecjalizowani eksporterzy nieco zmniejszą zatrudnienie. 

Jednak firmy, które spodziewają się w I kw. br. wzrostu 

sprzedaży zagranicznej nadal planują wyraźny wzrost 

zatrudnienia (pomimo pogorszenia prognoz). 

 

 Inwestorzy, a więc przedsiębiorstwa będące w trakcie 

realizacji inwestycji, przewidują nieznaczny spadek 

zatrudnienia, wyjątkiem pozostają firmy, które planują 

rozszerzenie skali inwestycji będących w fazie realizacji. Ich 

prognozy sugerują relatywnie wysoki wzrost zatrudnienia, a 

przy tym optymizm prognoz wzrósł. W firmach 

nieinwestujących oraz nie planujących inwestycji 

zatrudnienie nadal będzie spadać.  
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5. Wynagrodzenia 

 

Wzrost płac będzie miał w I kw. 2013 r. mniejszy zasięg niż w IV kw. 2012r. (pomijając efekty sezonowe).  
Odsetek przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć wynagrodzenia kształtuje się nadal wyraźnie poniżej 
średniej dla lat 2005 – 2012. Również średnia wysokość planowanych podwyżek wynagrodzeń będzie niższa niż 
w poprzednim kwartale i rok wcześniej.  
Relacja pomiędzy wzrostem wynagrodzeń i wzrostem wydajności pracy w IV kw. 2012r. uległa dalszej poprawie 
(obserwowanej od 2009 r.), coraz więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność od płac. 
Presja płacowa osłabiła się w relacji do poprzedniego kwartału – jedynie 5% przedsiębiorstw rejestruje obecnie 
wzrost nacisków płacowych. 
 

 

 

Prognozy wzrostu płac 

 
Rys. 42 Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 
wynagrodzeń oraz odsetek pracowników objętych 
podwyżkami   

 
Rys. 43 Średnia i mediana planowanych podwyżek 
wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które planują 
podnieść wynagrodzenia) 

 
Rys. 44 Rozkład planowanych zmian wynagrodzeń 
(pytanie o obniżki płac pojawiło się po raz pierwszy w 
ankiecie za II kw. 2009 r.) 

 
Rys. 45 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek 
wynagrodzeń w ciągu kolejnych czterech kwartałów 
(odsetek firm; próba ograniczona do firm, które brały 
udział w badaniu w 4 kolejnych edycjach ankiety) 

 Początek roku jest typowym okresem podwyżek 

wynagrodzeń. W I kw. 2013 r. zasięg podwyżek płac będzie 

jednak mniejszy, po uwzględnieniu korekty sezonowej, niż w 

poprzednim kwartale. Podwyżki wynagrodzeń planuje 17,0% 

przedsiębiorstw (wskaźnik odsezonowany wynosi 10,0%, tzn. 

o 2,6 pp. mniej kw/kw i 6,5 pp. mniej r/r). Odsetek 

przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć wynagrodzenia 

kształtuje się zdecydowanie poniżej średniej dla lat 2005 - 

2012. Wzrost płac obejmie nieco mniejszą część ogółu 

zatrudnionych niż w poprzednim kwartale i mniejszą niż w 

analogicznym kwartale poprzedniego roku.  

 

 Większość podwyżek płac będzie umiarkowana co do 

skali - dominują wzrosty płac do 5% (16,0% zatrudnionych). 

Wyższe niż 5% podwyżki planowane są dla 5,6% pracowników 

w badanej próbie, w tym podwyżki ponad 10% - dla bardzo 

małej części badanej populacji (0,2% zatrudnionych). 

Wysokość średniej podwyżki spadła - w przedsiębiorstwach, 

które planują zwiększyć płace średnia wysokość planowanych 

podwyżek w I kw. 2013 r. wyniesie 4,5% (5,1% w poprzednim 

kwartale). Jest to jednocześnie mniej niż rok wcześniej (o 

0,5 pp.). Zasięg redukcji płac zwiększył się, choć nadal 

pozostaje niewielki (1,7% zatrudnionych, 4,3% firm). Średnia 

wysokość redukcji płac będzie wyższa niż podwyżek 

(planowany spadek wynagrodzeń o 12,7%).  

 

 

 

 

 

 

 Częstotliwość deklarowanych podwyżek płac była w 

ciągu ostatniego roku niższa niż rok wcześniejszej - plany 

podwyższenia wynagrodzeń objęły 38,9% firm wobec 47,3% 

rok wcześniej. Odsetek przedsiębiorstw, które w ciągu 

ostatnich czterech kwartałów informowały co najmniej 2-

krotnie o planach wzrostu płac spadł oraz jest niższy niż rok 

wcześniej – wynosi 9,3%. Częściej niż 2-krotnie podwyżki 

wynagrodzeń planowało w ostatnim roku jedynie 1,9% firm. 

Wysokość planowanych podwyżek płac nie będzie w I kw. 

zależna od częstotliwości, tzn. będzie podobna dla 

przedsiębiorstw, które po raz pierwszy, jak i wielokrotnie 

deklarowały wzrost płac.  
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Wybrane czynniki zmian płac 

 
Rys. 46 Planowane podwyżki wynagrodzeń a kondycja 
ekonomiczna przedsiębiorstwa (odsetek 
podwyższających w klasie) 
 

 
Rys. 47 Planowane podwyżki wynagrodzeń a sektor PKD 
(odsetek podwyższających w sektorze) 
 

 
Rys. 48 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany płac 
(% przedsiębiorstw) 
 

 
Rys. 49 Wynagrodzenia nowych pracowników w relacji 
do wynagrodzeń osób już zatrudnionych 

 Deklaracje przedsiębiorstw o planowanym wzroście płac 

są tradycyjnie częstsze w firmach będących w bardzo dobrej 

sytuacji. Jednak zasięg przewidywanych w I kw. podwyżek 

wynagrodzeń w tych jednostkach zmniejszył się.  

 

 Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 

wynagrodzeń spadł w relacji kwartalnej w handlu, w usługach 

oraz w budownictwie (dane odsezonowane), w przemyśle 

odsetek ten pozostał na poziomie zbliżonym do poprzedniego 

kwartału. We wszystkich branżach mniej firm planuje wzrost 

płac niż rok wcześniej. Na uwagę zasługuje to, że w 

budownictwie stosunkowo dużo przedsiębiorstw planuje 

redukcję wynagrodzeń (11,9%).  

 

 W podziale wg form własności wzrost wynagrodzeń 

będzie w I kw. br. częstszy w przedsiębiorstwach publicznych 

(20,8%) niż w prywatnych (16,7%). Najczęściej podwyżki 

planowane są jednak w firmach z przewagą kapitału 

zagranicznego (27,2%) oraz samorządowych (27,1%), 

najrzadziej w spółkach Skarbu Państwa (11,4%) i w 

podmiotach prywatnych krajowych (12,2%). W tych ostatnich 

dwóch klasach najczęstsze są również planowane redukcje 

płac (odpowiednio 8,6% i 5,8%). 

 

 Wśród klas zatrudnienia wynagrodzenia tradycyjnie 

najczęściej zamierzają podnosić przedsiębiorstwa największe 

(2000 i więcej pracowników).  

 

 Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie robią 

tego kosztem poziomu zatrudnienia - częściej niż pozostałe 

przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zwiększaniu 

liczby pracowników. Podobnie, zmniejszanie zatrudnienia 

najczęściej towarzyszy redukcji płac.  

 

 Przy spadającym popycie na pracę oraz podwyższonym 

bezrobociu potrzeba zatrudnienia nowych pracowników nie 

wiąże się, podobnie jak w poprzednich kwartałach, z 

koniecznością oferowania wyższych wynagrodzeń. Znakomita 

większość przedsiębiorców (ok. 80%), zatrudniając nowych 

pracowników w IV kw. 2012 r., bądź planując ich 

zatrudnienie w I kw. br., proponuje im wynagrodzenia 

zbliżone do wynagrodzeń osób już pracujących o podobnych 

kwalifikacjach. Wyższe płace należą w takiej sytuacji nadal 

do wyjątków. Znacznie częściej firmy zamierzają nowym 

pracownikom oferować niższe wynagrodzenia. 
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Podwyżki płac a wzrost wydajności pracy 

 
Rys. 50 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu 
wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wykresie 
płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność) 
 

 
Rys. 51 Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost 
płac był w ciągu roku szybszy niż wzrost wydajności 
pracy wg 3 sektorów (próba ograniczona do firm, w 
których wynagrodzenia wzrosły) 

 Zmniejszająca się dynamika płac spowodowała w IV kw. 

2012 r. dalszą poprawę relacji pomiędzy wzrostem 

wynagrodzeń i wzrostem wydajności pracy (w stosunku do 

kwartału poprzedniego) – nieznacznie zmniejszył się udział 

przedsiębiorstw, w których wydajność nie nadąża za płacami, 

a istotnie wzrósł odsetek firm, w których wydajność rośnie 

szybciej niż wynagrodzenia. Zwiększyła się zdecydowanie 

przewaga tej drugiej grupy przedsiębiorstw. O szybszym 

wzroście płac niż wydajności pracy poinformowało jedynie 

5,3% przedsiębiorstw w próbie, a więc 15,7% firm 

podwyższających płace. Wzrost wynagrodzeń nie przewyższa 

więc wzrostu wydajności w ponad 4/5 przedsiębiorstw, w 

których wynagrodzenia rosły.  

 

 

Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost płac był szybszy 

niż wzrost wydajności wzrósł w budownictwie, spadł w 

usługach i w przemyśle. 

 

 

Presja płacowa 

 
Rys. 52 Naciski płacowe  

 
Rys. 53 Naciski płacowe a prognozy wzrostu płac 

 W IV kw. 2012 r. presja płacowa nie wzrosła się i 

utrzymywała się na niskim poziomie. Jest ona zdecydowanie 

słabsza niż na przełomie lat 2007/2008 (a więc w okresie jej 

największego nasilenia). Ponad połowa przedsiębiorstw 

zadeklarowała brak presji płacowej ze strony pracowników. 

Pozostali respondenci poinformowali o istnieniu nacisków na 

wzrost wynagrodzeń, ale w skali umiarkowanej, tj. nie 

większej niż dotychczas. Jedynie w 5,0% firm naciski te 

nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartału.  

 

 Presja płacowa ze strony pracowników jest mało 

zróżnicowana w branżach. Najbardziej odczuwalna jest w  

firmach usługowych, głównie w transporcie, a także w 

przedsiębiorstwach państwowych. Silniejsza jest też w 

przedsiębiorstwach średnich niż dużych. 

 

 Naciski płacowe, aczkolwiek obecnie relatywnie 

rzadkie, są nadal czynnikiem wzrostu wynagrodzeń. W 

przedsiębiorstwach, w których presja się nasila blisko 

dwukrotnie częściej planowane są podwyżki płac niż w 

pozostałych firmach. Jednocześnie w podmiotach, w których 

naciski płacowe nasiliły się trzykrotnie częściej niż w 

pozostałych firmach wzrost wydajności pracy nie nadążą za 

wzrostem płac. 
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6. Inwestycje  

 
Po raz kolejny spadł optymizm w rocznych planach inwestycyjnych badanych przedsiębiorstw – są one 

obecnie najgorsze od 8 lat. Zapowiadanych inwestycji będzie mniej niż w poprzednich latach i będą one 

niższe co do wielkości. Niekorzystne pozostają również krótkoterminowe (kwartalne) prognozy inwestycji, 

zarówno w odniesieniu do liczby rozpoczynanych inwestycji jak i wielkości nakładów ogółem. Wskaźnik 

nowych inwestycji utrzymuje się na niskim poziomie (poniżej średniej długoletniej), a ujemne saldo prognoz 

zapowiada spadek nakładów ogółem w I kw. w skali rocznej. 

 

Pogorszeniu uległ także wskaźnik kontynuacji inwestycji, który informuje o zamiarach, co do przebiegu już 

rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Uzyskany wynik jest najsłabszy od 2009 r. a wartość wskaźnika spadła 

(nieznacznie) poniżej średniej długookresowej. 

 

Słabnące perspektywy popytowe i zapasy wolnych mocy produkcyjnych powodują, że przedsiębiorstwa 

rezygnują z większych projektów rozwojowych i koncentrują się w swoich planach inwestycyjnych na 

wymianie posiadanego majątku. W rezultacie na dalszy plan odeszły działania rozwojowe polegające na 

rozbudowie potencjału wytwórczego, ale także te inwestycje, których celem jest unowocześnienie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

 

Wzrostu aktywności inwestycyjnej można się spodziewać jedynie w części sektora publicznego oraz w grupie 

przedsiębiorstw wytwarzających dobra energetyczne. 

 

Najszybciej pogarszają się perspektywy dla inwestycji w budownictwie, m.in. ze względu na znaczący 

spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych widoczny w ostatnich kwartałach. Dlatego też 

budownictwo zapowiada głębokie (najgłębsze na tle pozostałych sekcji) i znacznie większe niż w poprzednim 

kwartale redukcje wydatków na inwestycje ogółem. W sekcji tej występują m.in. trudności z planową 

realizacją inwestycji (inwestycje przerwie ok. 10% firm budowlanych). 
 

 

Inwestycje - plany roczne 

 
Rys. 54 Udział przedsiębiorstw planujących rozpocząć 
poważniejsze inwestycje w perspektywie roku 
 

 

 
Rys. 55 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem 
na cały bieżący rok (dynamika roczna) 

 Drugi kolejny rok spada optymizm w rocznych planach 

inwestycyjnych. W 2013 r. co trzeci przedsiębiorca planuje 

rozpocząć nowe, ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, 

inwestycje, wobec 38,3% w poprzednim roku. To najsłabszy 

wynik w okresie ostatnich ośmiu lat (Rys. 1).  

 

 Jednocześnie przedsiębiorstwa zapowiadają również, że 

nakłady na inwestycje ogółem będą w rozpoczynającym się 

roku niższe niż w roku poprzednim (Rys. 55). Lekko ujemne w 

drugiej połowie ub.r. saldo planowanych zmian rocznych 

wydatków na inwestycje wyraźnie się bowiem obniżyło. W 

2013 r. ok. 1/4 inwestorów zamierza zwiększyć inwestycje 

(rok wcześniej wzrost nakładów planowało 33,6% firm), ale aż 

1/3 planuje je zmniejszyć, najczęściej w znacznej skali. 

Można się jednak spodziewać, że w przypadku zmiany 

perspektyw dla inwestycji przedsiębiorstwa będą w kolejnych 

kwartałach korygowały swoje plany roczne. Tak się stało w 

2012 r., kiedy firmy weryfikowały plany w dół mimo 

początkowych planów zwiększenie inwestycji. Pierwsze 

prognozy na 2013 r. są mniej korzystne niż w ubiegłym roku 

(ujemne saldo prognoz) ale przedsiębiorstwa oczekują 

poprawy sytuacji ekonomicznej w II połowie roku, co może 

być sygnałem do rozpoczęcia wstrzymywanych inwestycji. 

 

 Plany inwestycji na najbliższe 12 miesięcy są mniej 

optymistyczne niż plany zgłaszane na rok ubiegły w większości 

analizowanych grup przedsiębiorstw, zarówno w odniesieniu  
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Rys. 56 Udział przedsiębiorstw planujących rozpocząć 
poważniejsze inwestycje w perspektywie roku 

 
Rys. 57 Saldo planowanych zmian wielkości inwestycji 
rocznych wg wielkości zatrudnienia 

 
Rys. 58 Udział przedsiębiorstw planujących rozpocząć 
poważniejsze inwestycje w perspektywie roku wg 
sekcji PKD 

 
Rys. 59 Saldo planowanych zmian wielkości inwestycji 
rocznych wg sekcji PKD 
 

 
Rys. 60 Udział przedsiębiorstw planujących rozpocząć 
poważniejsze inwestycje w perspektywie roku 

do liczby inwestorów rozpoczynających inwestycję, jak i 

planowanej wielkości nakładów. Wzrostu aktywności 

inwestycyjnej można się spodziewać jedynie w części sektora 

publicznego oraz w grupie przedsiębiorstw wytwarzających 

dobra energetyczne, gdzie możliwy jest wzrost nakładów. 

 

 Jeśli chodzi o liczbę nowych inwestycji w 2013 r., to 

pesymizm pogłębił się zwłaszcza w planach przedsiębiorstw 

sektora MSP. Rozpoczęcie nowych inwestycji zapowiada co 

czwarta firma MSP (w ub.r. takie plany miała co trzecia 

firma). Przedsiębiorstwa duże natomiast przewidują 

utrzymanie poziomu ubiegłorocznej aktywności – podobnie jak 

w ub.r. co druga firma w tej grupie rozpocznie nowe 

przedsięwzięcia (co do liczby więcej inwestycji niż przed 

rokiem może być w firmach zatrudniających 2000 i więcej 

pracowników). Mniej korzystnie niż w ub.r. prezentują się 

natomiast prognozy co do wielkości nakładów (Rys. 57). 

Zarówno w MSP, jak i wśród dużych przedsiębiorstw w tym 

roku można się spodziewać spadku nakładów, przy czym w 

grupie MSP spadek ten może być głębszy (większa przewaga 

udziału inwestorów ograniczających inwestycje). Pogorszyły 

się także zdecydowanie prognozy przedsiębiorstw 

największych (2000+), które po planowanych wzrostach 

nakładów w ubiegłym roku obecnie już częściej myślą raczej 

o ograniczeniu tych wydatków. 

 

 Nowych inwestycji planuje się mniej niż w ub.r. w 

budownictwie, handlu, przemyśle i usługach. Ponadto we 

wszystkich tych grupach spodziewać się można spadku 

wielkości inwestycji w skali rocznej. Zmniejszenie wydatków 

na inwestycje planowane jest także w przedsiębiorstwach 

przemysłowych, które dotąd wyróżniały się bardziej 

optymistycznymi prognozami wzrostu inwestycji, ale nadal 

firmy te utrzymują przewagę, jeśli chodzi o odsetek 

inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji, Rys. 

59, Rys. 58) Najwyższą aktywnością w przemyśle wykazują się 

niezmiennie przedsiębiorstwa energetyczne (najwyższe wśród 

sekcji, niemniej jednak już zerowe saldo prognoz). 

Najszybciej pogarszają się zaś perspektywy dla inwestycji w 

budownictwie. W sekcji tej od 2005 r. wyraźnie ubywa 

inwestorów planujących rozpoczęcie inwestycji (odsetek ten 

spadł dwukrotnie do poziomu 15%). Ponadto w kolejnych 

kwartałach ubiegłego roku firmy budowlane weryfikowały w 

dół swoje plany inwestycyjne. Pogłębiające się ujemne saldo 

prognoz wielkości rocznych inwestycji zapowiada coraz 

poważniejsze cięcia wydatków inwestycyjnych w grupie firm 

budowlanych. Na 2013 r. już blisko połowa podmiotów tej 

sekcji zapowiada niższe niż przed rokiem wydatki na 

inwestycje, zaś tylko niespełna 9% zakłada wzrost inwestycji. 

 

 Podobnie jak w poprzednich latach (z wyjątkiem okresu 

2009-2010) eksporterzy nadal planują więcej inwestycji niż 

firmy uzyskujące przychody tylko ze sprzedaży krajowej (Rys. 

60). Jednak prognozy eksporterów uległy zdecydowanemu 

pogorszeniu i należy tu oczekiwać spadków wielkości 

nakładów na inwestycje – dodatnie jeszcze w 2012 r. saldo 

prognoz inwestycji spadło w 2013 r. poniżej zera. Oceny 

aktywności inwestycyjnej pogorszyły się we wszystkich 

grupach niezależnie od skali prowadzonej działalności 
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eksportowej - nowych inwestycji będzie mniej i będą one 

mniejsze niż prze rokiem. 

 

 
Rys. 61 Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw a 
prognoza popytu i ocena niepewności 

 Rys. 61 pokazuje związek elementów oceny aktywności 

inwestycyjnej przedsiębiorstw w badanej próbie z 

oczekiwanymi zmianami popytu i postrzeganiem niepewności. 

Decyzje o podejmowaniu inwestycji są dodatnio związane z 

kierunkiem zmian popytu i odwrotnie z poziomem 

niepewności. Widać również, że inwestycjom w potencjał 

produkcyjny sprzyja trwały wzrost popytu oraz nie wyższa niż 

umiarkowana ocena poziomu niepewności. Przedsiębiorstwa 

spodziewające się trwałego wzrostu popytu to jedyna (ale 

niewielka liczebnie) grupa, która planuje znacząco zwiększyć 

wielkość wydatków na inwestycje w skali rocznej (niewielkie 

dodatnie saldo prognoz inwestycji odnotowano również wśród 

firm spodziewających się wzrostu popytu o charakterze 

sezonowym). 

 

Wstrzymywanie się przedsiębiorstw z inwestycjami 

 

 
Rys. 62 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących się z 
inwestycjami. Uwaga: nieciągły szereg danych 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 63 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących się z 
inwestycjami (dynamika w odniesieniu do poziomu 
wskaźnika z 3 kw. 2012 r.). 
 
 

 Obawy przedsiębiorstw o kształtowanie się koniunktury 

powodują, że coraz więcej inwestorów odkłada na później 

potrzebne inwestycje. Z rozpoczęciem inwestycji wstrzymuje 

się obecnie aż 61,6% badanych firm tj. o 3,9 pp. więcej w 

porównaniu z poprzednim wynikami (3q2012). To najgorszy 

wynik od początku badania (pierwsze dane na temat 

wstrzymywania inwestycji uzyskano w III kw. 2010, ale 

pytanie na ten temat nie było zadawane regularnie i szereg 

danych nie jest ciągły). Przedsiębiorstwa wstrzymują 

zarówno inwestycje w rozbudowę potencjału (50,3% próby), 

jak i inwestycje modernizacyjne (50,9%) oraz przedsięwzięcia 

innego rodzaju (55,1%3).  

 

 W ciągu ostatniego półrocza udział inwestorów 

odkładających inwestycje na później zwiększył się we 

wszystkich badanych grupach z wyjątkiem przedsiębiorstw 

sektora publicznego oraz transportu (w handlu i 

budownictwie nastąpiła niewielka poprawa). Najbardziej 

pogorszyły się oceny w przedsiębiorstwach największych 

(2000+), ale problem związany z odkładaniem inwestycji w 

czasie jest tu nadal mniejszy niż w sektorze MSP (inwestycje 

wstrzymuje 65,2% firm MSP i 53,6% firm dużych).  

 

 Wśród sekcji wyraźne pogorszenie odnotowano w 

energetyce, usługach i przetwórstwie przemysłowym. Mimo 

znacznego pogorszenia w energetyce przypadki 

wstrzymywania się z inwestycjami są, podobnie jak w 

poprzednich kwartałach, relatywnie rzadsze niż w innych 

sekcjach. Problem z zamrożonymi inwestycjami jest 

natomiast wciąż najpoważniejszy w przedsiębiorstwach 

budowlanych (71% firm tej sekcji wstrzymuje inwestycje).  

 

 Widoczne zróżnicowanie odsetka przedsiębiorstw 

odkładających inwestycje występuje pomiędzy grupą firm 

krajowych i grupą podmiotów z przewagą kapitału 

zagranicznego. W wyraźnie lepszej sytuacji jest tu nadal 

sektor firm z kapitałem zagranicznym (inwestycje wstrzymuje 

                                         
3 Odsetki nie sumują się do 100% - firmy oceniały każdy rodzaj inwestycji z osobna 
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Rys. 64 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących 
inwestycje i wybrane elementy oceny sytuacji 
ekonomicznej 

51,3% firm o przewadze kapitału zagranicznego i aż 67,3% 

firm krajowych), chociaż w ciągu ostatniego półrocza nastąpił 

tu większy niż w sektorze prywatnym krajowym przyrost 

liczby przypadków inwestorów wstrzymujących inwestycje.  

 

 Wstrzymywanie inwestycji wiąże się z doświadczanymi 

właśnie zjawiskami kryzysowymi oraz odczuwaniem wysokiej 

niepewności (Rys. 64). Przedsiębiorstwa formułujące takie 

oceny znacznie częściej odkładają w czasie inwestycje. Plany 

inwestycyjne zawiesiło blisko 80% przedsiębiorstw, których 

obecna sytuacja jest trudna a nie widzą szans na poprawę w 

najbliższej przyszłości. Jednak działania inwestycyjne 

wstrzymuje także duża grupa podmiotów, które nie mają 

żadnych trudności ekonomicznych (45,5%), a niepewność 

postrzegają jako niską lub bardzo niską (4%). Znaczna część 

firm odkłada potrzebne inwestycje mimo posiadania 

korzystnych perspektywy wzrostu popytu (51%), czy eksportu 

(57%).  

 

 
Rys. 65 Przyczyny braku inwestycji w perspektywie roku 
(% firm, które nie zamierzają rozpoczynać nowych 
inwestycji) 

 

 Najpoważniejszym problemem, z jakim obecnie muszą 

zmagać się przedsiębiorstwa jest bariera popytowa, która 

negatywnie oddziałuje na funkcjonowanie już 17,5% badanych 

przedsiębiorstw (por. str. 10). Jest to czynnik, który obecnie 

najbardziej hamuje rozwój przedsiębiorstw. Potwierdza to 

rozkład odpowiedzi na bezpośrednie pytanie o przyczyny braku 

nowych inwestycji. Obawy o kształtowanie się popytu 

powstrzymują przed inwestycjami 43% firm nieinwestujących. 

Na poziomie próby bariera popytowa dla inwestycji nasiliła się 

tylko nieznacznie w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami, 

ale np. w firmach największych skala pogorszenia była 

znaczna. Kolejnym problemem zniechęcającym do 

inwestowania są kwestie związane z finansowaniem - 17% firm 

ma trudności ze sfinansowaniem inwestycji zaś 10% obawia się 

o swoje zdolności do generowania cash flow (Rys. 65). W 

pozostałej grupie przedsiębiorstw (30%) wymieniano inne 

przyczyny, w tym też brak potrzeb realizacji nowych 

inwestycji związany m.in. z kontynuacją długoletnich 

programów inwestycyjnych bądź z zakończeniem dużych 

inwestycji w latach ubiegłych.  

 

Cele inwestycji w 2013 r. 

 

Rys. 66 Główny cel nowych inwestycji 

 

 

 

 Przy aktualnym stopniu wykorzystania zdolności 

produkcyjnych większość firm (77%) deklaruje zdolność 

beznakładowego zwiększenia produkcji. Słabnące 

perspektywy popytowe i wolne moce produkcyjne powodują, 

że przedsiębiorstwa rezygnują z większych projektów 

rozwojowych i w coraz większym stopniu koncentrują się w 

swoich planach inwestycyjnych na utrzymaniu posiadanego 

majątku (np. wymianie zużytych maszyn). Taki cel inwestycji 

w rozpoczynającym się roku deklarowało 41,2% firm, tj. o 5,5 

pp. więcej niż w ub.r., co wpisuje się w rosnący trend 

znaczenia tego rodzaju inwestycji obserwowany od początku 

badania tego zagadnienia w 2007 r (Rys. 66). Jednocześnie na 

dalszy plan odeszły działania rozwojowe polegające na 

rozbudowie potencjału wytwórczego (21,3%), ale także te 

inwestycje, których celem jest unowocześnienie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
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Rys. 67 Główny cel a wielkość planowanych inwestycji 
w porównaniu w wielkością nakładów poniesionych w 
2012 r. 

 Spadek udziału inwestycji w rozbudowę potencjału 

obserwujemy we wszystkich badanych przekrojach poza 

transportem i grupą przedsiębiorstw największych (2000+).  

 

 Przeciętnie większe zainteresowanie rozbudową 

potencjału przejawiali przede wszystkim eksporterzy. 

Inwestycje w zdolności produkcyjne podejmie w 2013 r. 25% 

eksporterów wobec 15,8% w grupie firm nieeksportujących. 

W zwiększenie potencjału produkcyjnego częściej będą 

inwestowały także duże przedsiębiorstwa (udział inwestorów 

planujących inwestycje tego rodzaju rośnie wraz z wielkością 

zatrudnienia, do ponad 41% w firmach 2000+). 

 

 

 W podziale na rodzaj działalności relatywnie intensywniejsze działania w kierunku rozbudowy mocy 

produkcyjnych widać natomiast w transporcie (duży wzrost znaczenia inwestycji w zwiększenie mocy w ujęciu 

rocznym), przy mniejszym zainteresowaniu tego rodzaju inwestycjami w budownictwie.  

 

 Uruchomienie inwestycji w rozbudowę zdolności produkcyjnych jest ważne z punktu widzenia kształtowania 

się zagregowanych wydatków na inwestycje w całym sektorze przedsiębiorstw, ponieważ tego rodzaju inwestycje 

wymagają znacznych nakładów. Potwierdzają to także wyniki ankiety. Niemal 41% inwestorów, którzy w tym roku 

planują przeprowadzenie inwestycji mających na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego jednocześnie 

deklaruje, że wydatki na inwestycje będą znacznie wyższe niż w poprzednim roku (Rys. 67). Natomiast w grupie 

firm, które zdecydowały się tylko na inwestycje odtworzeniowe zaledwie 6,6% inwestorów chce znacznie zwiększyć 

nakłady, a 38,2% firm zamierza wręcz obniżyć swoje wydatki inwestycyjne, najczęściej w dużej skali. 

 
 

Inwestycje planowane w ciągu kwartału 

 

 
Rys. 68 Wskaźnik nowych inwestycji – udział 
przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 
inwestycji w perspektywie kwartału. Udział 
przedsiębiorstw realnie zwiększających nakłady na 
środki trwałe wg F01 GUS (nakł. narastająco, śr. ruch.) 

 
Rys. 69 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem 
na cały bieżący rok (dynamika roczna) 

 

 Na niskim, lecz względnie stabilnym poziomie (od 8 

kwartałów lekki trend malejący, Rys. 68) utrzymuje się 

wskaźnik nowych planowanych inwestycji. Wskaźnik ten 

obniżył się nieznacznie w relacji kwartalnej i w nieco 

większej skali – w relacji rocznej, a od 2009 r. pozostaje 

poniżej swojej średniej długookresowej. Nowe inwestycje w 

ciągu najbliższego kwartału rozpocznie 20,2% 

przedsiębiorstw.  

 

 Prognozy wielkości wydatków na inwestycje ogółem na 

I kw. są negatywne (Rys. 69) – przedsiębiorstwa częściej 

planują spadek tych wydatków w ujęciu rocznym niż ich 

wzrost. Ujemne saldo prognoz wprawdzie obniżyło się tylko 

nieznacznie w ciągu kwartału, jednak widoczny jest 

stopniowy spadek udziału inwestorów zamierzających 

znacząco zwiększyć nakłady. Łącznie 32,8% inwestorów 

zamierza wydać na inwestycje mniej niż przed rokiem (to o 

1,5 pp. mniej niż w pop. kw.), przy czym w większości 

przypadków (22,8% próby) będzie to znacząca obniżka. 

O planowanym wzroście nakładów poinformowało natomiast 

21% badanych przedsiębiorstw (tj. o 2,8 pp. mniej niż w pop. 

kw.), a tylko 9,2% inwestorów zgłosiło zamiar poważnego 

zwiększenia nakładów.  

 

 Pesymizm w planach kwartalnych inwestycji zwiększył 

się w ciągu kwartału w większości badanych grup i w niemal 

wszystkich spośród nich (z wyjątkiem części sektora 

publicznego oraz firm wytwarzających dobra energetyczne) 

można oczekiwać spadku nakładów w I kw. w porównaniu z 
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sytuacją sprzed roku. 

 

 Przedsiębiorstwa, które planują na inwestycje wydać 

mniej niż przed rokiem to na ogół (w 84% przypadków) firmy, 

które także w poprzednim kwartale zamierzały zmniejszyć 

wydatki inwestycyjne bądź w najlepszym przypadku utrzymać 

je na niezmienionym poziomie (tylko nieliczne firmy zmieniły 

swoje prognozy z silnych wzrostów inwestycji w prognozy 

znaczącego spadku). 

 

Inwestycje planowane w ciągu kwartału – analiza w podstawowych przekrojach 

 
Rys. 70 Wskaźnik nowych inwestycji w wybranych 
przekrojach (wskaźnik odsezonowany) 
 

 

Rys. 71 Wskaźnik nowych inwestycji w podziale 
wg wielkości zatrudnienia (wskaźniki odsezonowane) 

 

Rys. 72 Wskaźnik nowych inwestycji w podziale 
na sektory własności (wskaźniki odsezonowane) 

 Poprawa odsezonowanego wskaźnika nowych inwestycji 

widoczna była w więcej niż połowie badanych grup (Rys. 70). 

 

 Odmiennie nadal kształtuje się zainteresowanie nowymi 

inwestycjami w sektorze MSP i wśród przedsiębiorstw dużych 

(Rys. 71). W grupie dużych firm drugi kwartał z rzędu 

obserwujemy wzrost odsetka inwestorów deklarujących 

rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Wzrost ten 

zrekompensował głęboki spadek wskaźnika nowych inwestycji 

odnotowany w połowie ubiegłego roku, który przełamał 

widoczny wcześniej trend rosnący. Relatywnie więcej nowych 

inwestycji nadal planowanych jest przez największe 

przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 1999 pracowników 

(50,2% tych firm zgłosiło zamiar inwestowania, wskaźnik 

nowych inwestycji od dwóch lat waha się wokół względnie 

wysokiego poziomu, choć niższego niż w latach ostatniego 

boomu inwestycyjnego). Korzystniejsze na tle próby są także 

prognozy wielkości inwestycji ogółem w tej grupie, ale i one 

na I kw. zapowiadają obniżenie wielkości inwestycji ogółem 

w relacji rocznej (niewielki wzrost ujemnego salda prognoz 

inwestycji w ciągu kwartału).  

 

 Tradycyjnie z większym pesymizmem rysują swoje plany 

inwestycyjne przedsiębiorstwa MSP, gdzie dodatkowo trzeci 

kwartał z kolei ubywa inwestorów informujących o zamiarze 

podjęcia nowych inwestycji. Odsetek takich inwestorów jest 

obecnie najniższy od czterech lat, a przy tym 

przedsiębiorstwa MSP chcą w najbliższym kwartale wydać na 

inwestycje ogółem mniej niż w ub.r. Zapowiadany spadek 

wielkości nakładów ogółem w I kw. w MSP może być głębszy 

niż w grupie dużych podmiotów. 

 

 Odmiennie kształtuje się wskaźnik nowych inwestycji w 

przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. Drugi kolejny 

kwartał obserwujemy niewielką poprawę wskaźnika nowych 

inwestycji w sektorze prywatnym, związaną z wyraźnym 

wzrostem liczby nowych inwestycji w grupie przedsiębiorstw 

krajowych. Jednocześnie kwartalne plany inwestycyjne 

pogorszyły się w grupie podmiotów publicznych (Rys. 72). 

Negatywne przy tym są już także prognozy wielkości 

nakładów przedsiębiorstw publicznych na I kw., w których 

zaczęły dominować plany obniżenia poziomu inwestycji w 

ujęciu rocznym (saldo prognoz spadło poniżej zera). Istotne 

przy tym jest jednak, że sektor ten utrzymał korzystne 

prognozy wzrostu inwestycji w całym roku.  
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Rys. 73 Wskaźnik nowych inwestycji w wybranych 
sekcjach PKD (wskaźniki odsezonowane)  

 

Rys. 74 Wskaźnik nowych inwestycji a działalność 
eksportowa (wskaźniki odsezonowane) 

 
Rys. 75 Wskaźnik nowych inwestycji a przeznaczenie 
produkcji (wskaźniki odsezonowane) 

 W podziale branżowym głębokie spadki wskaźnika 

nowych inwestycji w I kw. odnotowano w budownictwie i 

górnictwie (Rys. 70). Zainteresowanie budownictwa nowymi 

inwestycjami po krótkotrwałej poprawie w ub. kw. nadal 

pozostaje więc na najniższym poziomie od 2009 r. Słabe 

perspektywy dla inwestycji w budownictwie pogarsza 

gwałtowny spadek wykorzystania mocy produkcyjnych 

widoczny w ostatnich kwartałach. Dlatego też budownictwo 

zapowiada głębokie (najgłębsze na tle pozostałych sekcji) i 

znacznie większe niż w poprzednim kwartale redukcje 

wydatków na inwestycje ogółem. Wydatki obniży połowa firm 

tego sektora (a tylko 6,3%, chce zwiększyć nakłady), w tym 

najczęściej będą to duże obniżki. Analiza inwestycji 

budownictwa na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw 

pokazuje ponadto, że w ciągu ostatniego roku zaledwie 23,9% 

firm w tym sektorze zgłosiło plan rozpoczęcia nowych 

inwestycji, podczas gdy na poziomie pełnej próby odsetek 

ten był prawie dwukrotne wyższy. Nieco rzadziej niż w 

poprzednim kwartale o planach rozpoczęcia nowych 

inwestycji informowały także przedsiębiorstwa przetwórstwa 

przemysłowego, co wpisuje się w malejący trend wskaźnika 

dla tej grupy widoczny od początku 2011 r. 

 

 W pozostałych sekcjach oczekiwać można wzrostu liczby 

rozpoczynanych przedsięwzięć inwestycyjnych, a 

największego - w energetyce. W energetyce trudno mówić o 

wyraźnym trendzie wskaźnika nowych inwestycji, jakkolwiek 

utrzymuje się on na wysokim poziomie na tle przedsiębiorstw 

prowadzących inną działalność. Jednocześnie jednak w 

energetyce pogorszyły się prognozy dynamiki inwestycji 

ogółem, a w grupie tej dotąd najdłużej w porównaniu z 

innymi sekcjami utrzymywał się optymizm, co do planów 

wzrostu inwestycji. W ostatnim kwartale ubiegłego roku była 

to jedyna sekcja, w której saldo prognoz wskazywało na 

dodatnią dynamikę inwestycji, zaś obecnie prognozy dla 

inwestycji w tej grupie są już neutralne.  

 

 W podziale na rynki sprzedaży widać niewielki spadek udziału inwestorów rozpoczynających nowe inwestycje 

w grupie przedsiębiorstw uzyskujących przychody ze sprzedaży krajowej przy względnie stabilnej sytuacji wśród 

eksporterów (Rys. 74). Aktywność eksporterów jest przy tym, podobnie jak w poprzednich kwartałach wyższa niż 

firm nieeksportujących. W obydwu grupach przedsiębiorstwa chcą zmniejszyć nakłady w porównaniu z budżetami 

przeznaczonymi na inwestycje w podobnym okresie poprzedniego roku (zbliżone ujemne saldo w obu grupach). 

 

 Klasyfikacja wg przeznaczenie produkcji pokazuje, że korzystne perspektywy dla inwestycji utrzymują się w 

przedsiębiorstwach, które wytwarzają dobra energetyczne. Tu nowe inwestycje rozpoczynane będą najczęściej. 

Przy dość znacznej zmienności w kolejnych kwartałach wskaźnik wykazuje tendencję rosnącą. Ponadto 

przedsiębiorstwa produkujące dobra energetyczne, jako jedyna spośród wszystkich badanych grup, utrzymała plany 

zwiększenia nakładów na inwestycje w skali rocznej, zarówno w pierwszym kwartale tego roku, jak i w całym 

2013 r. W analizowanej klasyfikacji zwraca uwagę szybko słabnąca aktywność firm wytwarzających dobra 

konsumpcyjne trwałego użytku (to dobra, których konsumpcję można odłożyć w czasie stąd popyt na tego rodzaju 

dobra szybciej reaguje na negatywne sygnały o koniunkturze). 
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Inwestycje w trakcie realizacji 

 

Rys. 76 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz odsetek 
przedsiębiorstw mających rozpoczęte inwestycje 

Wskaźnik kontynuacji inwestycji: udział przedsiębiorstw 
planujących kontynuować inwestycje w podgrupie 
przedsiębiorstw mających rozpoczęte inwestycje. 
Poprzez kontynuowanie inwestycji rozumiemy tutaj 
realizowanie inwestycji według przyjętych planów, 
zwiększenie tych inwestycji, ale też planowe zakończenie 
inwestycji 

 
Rys. 77 Przewidywany przebieg rozpoczętych 
inwestycji (% odpowiedzi w grupie inwestorów) 
 

 Pogorszeniu uległ wskaźnik kontynuacji inwestycji, który 

informuje o zamiarach, co do przebiegu już rozpoczętych 

zadań inwestycyjnych. Uzyskany wynik jest najsłabszy od 

2009 r., a wartość wskaźnika spadła (nieznacznie) poniżej 

średniej długookresowej. Na pogorszenie wskaźnika złożył się 

wzrost udziału inwestorów, którzy deklarowali zamiar 

redukcji bądź całkowitej rezygnacji z realizowanych 

programów inwestycyjnych (Rys. 77). Takich przypadków 

nadal w próbie jest niewiele (5,6%) i wciąż mniej niż w 

okresie kryzysu początku ubiegłej dekady oraz w 2009 r. 

(wówczas ich udział przekroczył 14%), jednak niepokoi coraz 

szybszy ich przyrost w ostatnich kwartałach. Większość 

inwestorów zamierza kontynuować rozpoczęte inwestycje 

bez zmian co do zakresu (74,6%). Niewielka tylko grupa, ale 

większa niż przed kwartałem, planuje rozszerzenie skali 

prowadzonych inwestycji (7,8%, wzrost o 2,2 pp.). 

 

 Pogorszenie ocen kontynuacji rozpoczętych inwestycji w 

I kw. odnotowano w większości badanych grup 

przedsiębiorstw. Udział inwestorów, którzy przewidują 

konieczność ograniczenia czy rezygnacji z prowadzonych 

inwestycji wzrósł m.in. sektorze prywatnym (w firmach 

publicznych, ale też w prywatnych z przewagą kapitału 

zagranicznego - poprawa), a wśród sekcji w przetwórstwie i 

budownictwie. W budownictwie problemy z planową 

realizacją inwestycji są obecnie najpoważniejsze (inwestycje 

przerwie ok. 10% firm budowlanych).  

 
Źródła finansowania nowych inwestycji 

 

 

 

Rys. 78 Główne źródło finansowania nowych inwestycji. 
Podgrupa przedsiębiorstw rozpoczynających nowe 
inwestycje 

 Nowe inwestycje rozpoczynane w najbliższym kwartale 

zostaną sfinansowane najczęściej z własnych środków 

przedsiębiorstw - tak deklaruje połowa badanych inwestorów 

(Rys. 78). W ciągu kwartału znaczenie finansowania własnego 

wyraźnie wzrosło (o 5,8 pp.), rekompensując w znacznej 

części spadek obserwowany w okresie ostatnich dwóch lat. W 

rezultacie wskaźnik obrazujący skalę finansowania 

działalności inwestycyjnej ze środków własnych ponownie 

przekroczył poziom średniej wieloletniej. Obserwowany 

wzrost znaczenia tego źródła finansowania może być 

związany m.in. z nasileniem się oczekiwania spadku stóp 

procentowych. Oczekiwania spadku oprocentowania 

kredytów są silniejsze w grupie inwestorów, którzy 

zamierzają samofinansować inwestycje. Przedsiębiorstwa te 

mogą wstrzymywać się z zaciąganiem kredytów do momentu 

spadku ceny kredytu a do tego czasu finansować inwestycje z 

innych źródeł, w tym np. ze środków własnych. Po kredyty 

bankowe, które są drugim spośród najczęściej 

wykorzystywanych sposobów pokrycia potrzeb 

inwestycyjnych, sięgnie natomiast 26,6% inwestorów (spadek 

o 3,2 pp. kw/kw). Znaczenie tego źródła finansowania od 

przełomu 2008/2009 utrzymuje się na niskim poziomie, 
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Rys. 79 Porównanie udziału inwestorów deklarujących 
finansowanie nowych inwestycji ze środków własnych i 
kredytów bankowych. Podgrupa inwestorów 
planujących nowe inwestycje 

 

 

 

Rys. 80 Porównanie udziału inwestorów deklarujących 
finansowanie nowych inwestycji z kredytów bankowych 
w sektorze MSP i w dużych przedsiębiorstwach. 
Podgrupa inwestorów planujących nowe inwestycje 

poniżej wieloletniej średniej, co jest pochodną słabszej 

aktywności inwestycyjnej badanych przedsiębiorstw 

(realizowane są mniejsze inwestycje, które nie wymagają 

zewnętrznego zaangażowania kapitałowego). Pozostałe 

przedsiębiorstwa jako główny sposób finansowania 

rozpoczynanych inwestycji wskazywały pozabankowe formy 

finansowania obcego (14%), bądź inne źródła (9,1%).  

 

 Z kredytów bankowych rzadziej korzystają firmy duże 

niż sektor MSP (odpowiednio 19,7% i 32,9%, Rys. 80). Ten 

dystans wciąż się powiększa, ponieważ w obu tych grupach 

obserwujemy odmienne tendencje, jeśli chodzi o rolę 

finansowania kredytowego. W podmiotach dużych w ostatnich 

czterech latach odsetek inwestorów korzystających z 

kredytów kształtował się według trendu malejącego i ostatni 

wynik jest jednym z najniższych wyników w historii badania. 

W tym samym czasie sektor MSP notował wzrost 

zainteresowania kredytami w finansowaniu nowych 

inwestycji.  

 

 Warto zwrócić uwagę na wyraźnie wyższe na tle próby 

finansowanie kredytem inwestycji w budownictwie. Udział 

inwestorów w budownictwie deklarujących pokrycie 

inwestycji z kredytów dla ostatnich 3 lat sięgał przeciętnie 

40%, przy 27% średniej w pełnej próbie. Wyniki te firmy 

budowlane uzyskały mimo widocznych, również w próbie, 

problemów z dostępnością kredytów dla firm tego sektora. 

 

 Po kredyty dla finansowania inwestycji częściej sięgają 

przedsiębiorstwa prywatne niż publiczne. Wśród 

przedsiębiorstw prywatnych niższy stopień finansowania 

kredytem utrzymuje się z kolei w grupie podmiotów z 

udziałem kapitału zagranicznego (co jest związane z faktem, 

że większe znaczenie ma w tych firmach finansowanie 

wewnątrzkorporacyjne). W ostatnim kwartale w grupie firm z 

udziałem kapitału zagranicznego doszło dodatkowo do silnego 

spadku zainteresowania kredytem. Zaledwie co dziesiąty 

inwestor w 10% pokryje rozpoczynane inwestycje zaciągając 

kredyt w banku i jest to najniższy wynik w historii badania. 
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7. Zapasy 

 
Po czterech kwartałach stopniowego pogarszania w IV kw. 2012 r. ocena poziomu zapasów w 
przedsiębiorstwach wyraźnie się poprawiła, a odsetek firm zgłaszających nieodpowiednie zapasy w relacji 
do potrzeb spadł niemal do historycznych minimów. W sytuacji pogarszających się prognoz popytu i 
zamówień dobre oceny zapasów (zwłaszcza niski udział firm z nadmiarem zapasów) sugerują, że 
przedsiębiorstwa dostosowują wielkość bieżącej produkcji do coraz słabszych oczekiwań. 
 
Po raz pierwszy wyraźnie poprawiła się sytuacja w zakresie gospodarki zapasami towarów w branży 
handlowej, choć nadal pozostaje ona dużo trudniejsza niż w latach ubiegłych  
 

 

Ocena stanu zapasów4 

 

 
Rys. 81 Ocena poziomu zapasów produktów gotowych. 
Próba ograniczona do sekcji przetwórstwo przemysłowe 
oraz górnictwo i kopalnictwo. Saldo ocen zapasów wg 

badania NBP i GUS
5
 

 
 
 

 
Rys. 82 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom 
zapasów jako nieodpowiedni w podziale według 
aktywności eksportowej 

 Po czterech kwartałach stopniowego pogarszania w IV 

kw. 2012 r. ocena poziomu zapasów w przedsiębiorstwach 

wyraźnie się poprawiła. Nieodpowiednie zapasy w relacji do 

potrzeb zgłosiło 18,1% firm (spadek o 2,9 pp. kw/kw, Rys. 81) 

i jest to odsetek zbliżony do historycznych minimów. 

Problemy przedsiębiorstw nieco częściej wynikały z nadmiaru 

zapasów (10,7%) niż z ich niedoborów (7,4%). W ciągu 

kwartału obydwie te grupy zmniejszyły się liczebnie, co 

przełożyło się na widoczną w próbie poprawę ocen 

dopasowania zapasów. Warto podkreślić, że odsetek firm 

mających nadmierne zapasy, co mogłoby wskazywać na 

kłopoty ze zbytem produkcji przedsiębiorstwa, jest relatywnie 

niski na tle dotychczasowych danych. Może to świadczyć o 

skutecznym dostosowywaniu wielkości bieżącej produkcji do 

niskiej dynamiki sprzedaży.  

 

 Ocena dopasowania zapasów poprawiła się w 

większości badanych grup.  

 

 Poprawę stopnia dopasowania zapasów zgłosiły m.in. 

przedsiębiorstwa duże, które i tak wyróżniają się stosunkowo 

lepszymi ocenami w tym obszarze w porównaniu z sektorem 

MSP (w MSP tylko niewielka poprawa). Wysoka wariancja 

wskaźnika utrudnia ocenę tendencji, można natomiast 

stwierdzić, że obecnie poziom zapasów wśród dużych 

podmiotów bliższy jest poziomowi docelowemu niż w 

poprzednich latach. Przedsiębiorstwa małe nadal częściej niż 

firmy duże wskazują na problemy związane z deficytem 

zapasów. 

 

 Poprawa dopasowania zapasów nastąpiła m.in. wśród 

przedsiębiorstw oferujących swoje produkty na rynku krajowym 

(Rys. 82). W tej grupie podmiotów jest to pierwsza poprawa po 

czterech kwartałach gwałtownego pogorszenie sytuacji w 

zakresie gospodarki zapasami, które wynikało z coraz 

liczniejszych zgłoszeń niedostatecznego poziomu  zapasów. 

Ponieważ wyjściowa ocena i tak była korzystniejsza niż wśród 

firm eksportujących ostatecznie oceny dopasowania zapasów 

ukształtowały się w obydwu grupach na podobnym poziomie. 

                                         
4 Dane w tym rozdziale dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” oraz „Górnictwo i kopalnictwo”. W 
zestawieniu ocen zapasów w układzie rodzajowym uwzględniono dodatkowo „Handel i naprawy”. 
5
 Ocena zapasów wg badania koniunktury GUS jest w ostatnich kwartałach mniej korzystna niż wg badania NBP i wskazuje na 

większy problem związany z nadwyżkami zapasów. Rozbieżność tę może tłumaczyć nadreprezentacja eksporterów w próbie NBP (ich 
ocena zapasów jest w ostatnich kwartałach bardziej stabilna, przy pogarszającej się ocenie zapasów grupie przedsiębiorstw 
zaopatrujących wyłącznie rynki krajowe). 
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Rys. 83 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom 
zapasów jako nadmierny w podziale na wielkość 
przedsiębiorstwa 
 

 
Rys. 84 Ocena poziomu zapasów produktów gotowych i 
towarów (przemysł oraz handel i naprawy) 

 Na poziomie z ubiegłego kwartału pozostały 

natomiast oceny zapasów towarów w przemyśle. W dalszym 

ciągu przedsiębiorstwa przemysłowe lepiej sobie radzą z 

utrzymaniem odpowiedniego poziomu zapasów towarów niż 

produktów gotowych (nieodpowiedni poziom zapasów towarów 

zgłosiło 13,8% firm, wobec 18,1% w przypadku zapasów 

wyrobów finalnych, Rys. 84). Dystans ten stopniowo zmniejsza 

się. 

 

 Po raz pierwszy wyraźnie zmniejszyły się odchylenia 

od planowego poziomu zapasów towarów w handlu. Nadal 

jednak w tej grupie przedsiębiorstw problemy z utrzymaniem 

właściwego poziomu zapasów są znacznie większe niż w 

przemyśle, do czego doprowadził nasilający się w tej grupie w 

latach 2010-2011 problem nadmiernych zapasów. W tym roku 

sytuacja w zakresie gospodarki zapasami branży handlowej 

wyraźnie się ustabilizowała z uwagi na powstrzymanie 

narastania nadmiernych zapasów, ale nadal pozostaje ona 

dużo trudniejsza niż w latach ubiegłych. Nadmierne zapasy w 

IV kw. zgłosiło 18,9% firm w handlu (niewielki spadek 

kw/kw.). W większym stopniu do poprawy ocen w handlu 

przyczynił się spadek udziału firm wskazujących na deficyt 

zapasów towarów i w rezultacie jest to już tylko marginalne 

zjawisko dotykające zaledwie 2% badanych firm w tej sekcji. 
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8. Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

 
Pod koniec IV kw. 2012 r. zanotowano dalszy spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.   

 

 
 

 

 

Rys. 85 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych oraz 
zmiana tego poziomu r/r 

 

Rys. 86 Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w 
sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce i w krajach 
UE-27  
Źródło: Eurostat 
 
 

 

Rys. 87 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych w 
przemyśle, budownictwie i pozostałych usługach 

 Pod koniec IV kw. 2012 r. wskaźnik stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych po korekcie sezonowej 

obniżył się względem poprzedniego kwartału - o 0,6 pp., i o 

1,4 pp. poniżej wartości uzyskanej w analogicznym okresie 

ub.r. i wyniósł 79,1%. Wskaźnik surowy również zmniejszył się 

kw/kw i r/r wyniósł 80%. Wskaźnik surowy pozostał powyżej 

swojej długookresowej średniej, wskaźnik po uwzględnieniu 

wahań sezonowych nieco poniżej; jak też poniżej średniej dla 

UE-276. 

 

 W przekroju branżowym wyraźny spadek wskaźnika 

wykorzystania mocy produkcyjnych (kw/kw) odnotowano w 

Przetwórstwie przemysłowym (z 79% w III kw. 2012 r. na 

77,6% w IV kw.), przy rosnącym stopniu wykorzystania mocy 

produkcyjnych w pozostałych sekcjach przemysłowych (z 

76,8% na 79,8%). Spadki zanotowało również budownictwo (z 

82,1% na 79,3%), handel, i pozostałe usługi (spadek wskaźnika 

z 80,4% na 79,2%). W klasyfikacji wg eksportu spadek stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych miał miejsce w grupie 

eksporterów, wzrost w przedsiębiorstwach sprzedających 

wyłącznie w kraju. W efekcie tych zmian wskaźniki w obu 

klasach zrównały się. Jeśli chodzi o klasy wg wielkości 

zatrudnienia, to wyraźną poprawę zanotowano wśród 

największych podmiotów (2000+), dalszy spadek stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze MSP.  

 

 Przedsiębiorstwa zostały poproszone również o ocenę 

skali wzrostu produkcji (lub sprzedaży) przy posiadanych 

obecnie zasobach majątku i niezmienionej liczbie osób 

zatrudnionych. Okazało się, że niemal 24% firm nie mogłoby 

bez poniesienia nakładów na rozwój zwiększyć produkcji, i 

były to najczęściej firmy transportowe (30%) oraz energetyka 

(36%).  

 

 Ocena potencjalnego wzrostu produkcji nie jest tożsama 

z oceną wolnych mocy produkcyjnych, niemniej zestawienie 

obu zmiennych wydaje się ciekawe. Z porównania wynika, że 

skala potencjalnego wzrostu produkcji jest nieco niższa niż 

deklarowany poziom wolnych mocy produkcyjnych. Mediana 

rozkładu odpowiedzi o wzrost produkcji/sprzedaży dla całej 

próby wyniosła 15% (mediana rozkładu stopnia wykorzystani 

mocy produkcyjnych wynosi dla próby 80%). Widać to również 

na poziomie jednostkowym - w 44% firm wolne moce były 

większe niż potencjalny wzrost produkcji, w 26% przypadków 

było odwrotnie. Swego rodzaju niedoszacowanie wskaźnika 

stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (zbyt niski) 

częściej obserwowano w energetyce, przetwórstwie 

przemysłowym i transporcie. W budownictwie, handlu i 

pozostałych usługach odsetki firm niedoszacowujących i 

przeszacowujących wskaźnik były porównywalne. 

                                         
6 Badania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych przeprowadzane są przez NBP pod koniec kwartału, zaś przez GUS, na wynikach 
którego oparte są wyniki prezentowane przez Eurostat - na początku. Trudno jest dlatego porównywać wyniki z obu źródeł.  
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Rys. 88 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych w 
podziale na eksporterów i nieeksporterów oraz 
eksporterów wyspecjalizowanych (pow.50% udział 
eksportu w przychodach) - sekcja Przetwórstwo 
przemysłowe 

 
 

Rys. 89 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych w 
klasach wg wielkości zatrudnienia (sekcja 
Przetwórstwo przemysłowe)  
 

 
Rys. 90 Rozkład potencjalnego beznakładowego wzrostu produkcji 
(na osi poziomej procent próby; na osi pionowej dynamika 
produkcji; oś pionową ucięto w 100%; na rys. podano medianę) 

 
Rys. 91 Rozkład różnicy między wolnymi mocami produkcyjnymi a 
potencjalnym wzrostem produkcji (na osi poziomej procent 
próby; na osi pionowej różnica; oś pionową ucięto w minus 100%) 
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9. Kredyt bankowy  

 
Wskaźnik prognoz popytu na kredyt, mimo lekkiego wzrostu, pozostał na relatywnie niskim poziomie. O 
wzroście wskaźnika zadecydowały plany zwiększenia zadłużenia w sektorze MSP. Duże przedsiębiorstwa w 
dalszym ciągu zmniejszają zainteresowanie kredytem. Na bardzo niskim historycznie poziomie pozostał 
odsetek kredytobiorców oraz firm wnioskujących o kredyt w IV kw. 2012 r. W tym okresie nie zmieniła się 
dostępność kredytu w ujęciu kwartalnym, a więc pozostała ona wyraźnie poniżej poziomu sprzed roku. 
Niewielkiemu spadkowi ceny kredytu zaobserwowanemu w IV kw. 2012 r. towarzyszyły oczekiwania dalszego 
jego obniżenia na początku 2013 r. 
 

 

Prognozy zadłużenia 

 
 

Rys. 92 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt (SM NBP) 
na tle dynamiki kredytu r/r dla całego sektora 
przedsiębiorstw (dane NBP) 

 
Rys. 93 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt w dwóch 
klasach wielkości przedsiębiorstw  

 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na I kw. 2013 r.  
nieznacznie wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału i 

analogicznego okresu ub.r., pozostał jednak niski – wyraźnie 

poniżej swojej długookresowej średniej. Od czterech 

kwartałów obserwuje się stabilizację odsetka kredytobiorców 

w próbie na bardzo niskim historycznie poziomie - nieco 

powyżej 60% (średnia długoletnia wynosi powyżej 72%). 

 
 
 
 

 

 W I kw. br. po raz pierwszy od co najmniej 2004 r. 

sektor MSP zamierza częściej ubiegać się o kredyt niż duże 

przedsiębiorstwa. Wyraźnemu spadkowi prognoz popytu na 

kredyt w grupie dużych podmiotów towarzyszy bowiem 

wyraźny wzrost wskaźnika prognoz w sektorze MSP. Spadek 

zainteresowania kredytem w grupie dużych przedsiębiorstw 

może przełożyć się na niższą jego dynamikę w całej 

populacji. Różnice między klasami w odniesieniu do 

poziomów wskaźnika nie są obecnie duże, warto jednak 

podkreślić, że o ile w grupie dużych firm obserwujemy 

obecnie najniższe notowania wskaźnika od dziesięciu lat, o 

tyle w sektorze MSP wskaźnik prognoz popytu na kredyt 

kształtuje się nieco powyżej swojej długookresowej średniej. 

Zauważono ponadto, że w obu grupach wg wielkości 

zatrudnienia odsetek kredytobiorców jest bardzo niski - w 

sektorze MSP wynosi ok. 58,5%, w grupie dużych 

przedsiębiorstw - ok. 64%.  

 

 Wyraźna tendencja spadkowa popytu na kredyt 

utrzymała się w sekcji Przetwórstwo przemysłowe, w 

budownictwie oraz w pozostałych usługach (poza handlem). 

W pozostałych sekcjach można mówić o stabilizacji bądź 

niewielkich wahaniach prognoz popytu na kredyt.  
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Dostępność kredytów 

 
Rys. 94 Udział przedsiębiorstw ubiegających się o 
kredyt (prawa oś) oraz odsetek pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków kredytowych (lewa oś) 

 
Rys. 95 Udział przedsiębiorstw ubiegających się o 
kredyt (prawa oś) oraz odsetek pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków kredytowych (lewa oś) w 
klasach wg wielkości zatrudnienia 

  

 W IV kw. 2012 r. dostępność kredytu nie zmieniła się 

zasadniczo względem poprzedniego kwartału, pozostając 

wyraźnie poniżej poziomu sprzed roku. Kredyt otrzymało 

83,6% wnioskujących o niego firm, wobec 89,9% 

zaakceptowanych wniosków w analogicznym okresie ub.r. i 

81,6% w III kw. 2012 r. Trudności w dostępie do kredytu jako 

barierę rozwoju podało nieco więcej respondentów w próbie 

niż kwartał wcześniej (3,6%), jednak nadal tego typu 

problemy pozostają daleko rzadziej wymieniane niż niski 

popyt, wahania kursu walutowego, czy zatory płatnicze. 

Wśród firm, które zadeklarowały trudności z uzyskaniem 

kredytu jako problem, zdecydowaną większość stanowiły 

jednostki, które w IV kw. nie aplikowały o kredyt, a sporą 

część firmy, którym mimo deklarowanych trudności udało się 

finansowanie bankowe otrzymać. 

 

 Najczęstszym powodem odmów przyznania kredytu był 

w IV kw. 2012 r. brak zdolności kredytowej (56% przyczyn). 

Wyraźnie rzadziej kredytu nie udzielono z powodu nie 

posiadania przez wnioskującego odpowiednich zabezpieczeń 

(16% przyczyn). Nie tylko odsetek firm już korzystających z 

kredytu, ale również odsetek firm starających się obecnie o 

kredyt pozostał na bardzo niskim historycznie poziomie 

(21,6% próby). 

 

 Podobnie jak w poprzednich kwartałach, do grup 

przedsiębiorstw, które miały największy problem z 

otrzymaniem kredytu można zaliczyć: budownictwo (38% 

odrzuceń wniosków), nieeksporterów (26% odrzuceń) oraz 

sektor MSP (17% odrzuceń). Warto jednak podkreślić, że 

dostępność kredytu dla sektora MSP, i w tym najmniejszych 

podmiotów poprawiła się nieznacznie w ciągu ostatniego 

kwartału.   

Przeznaczenie kredytów  

 
Rys. 96 Przeznaczenie kredytów wśród przedsiębiorstw 
ubiegających się o kredyt w IV kw. 2012 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Struktura przeznaczenia kredytów pozostała stabilna. W 

IV kw. 2012r., podobnie jak to było w poprzednich 

kwartałach, firmy najczęściej przeznaczały kredyt na 

finansowanie kapitału obrotowego (o takim celu kredytu 

poinformowało ponad 70,4% badanych kredytobiorców), w 

tym na finansowanie zapasów. Znacznie rzadziej kredyt 

bankowy służył finansowaniu inwestycji w środki trwałe – 

nieco ponad 16% nowych kredytów. 
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Oprocentowanie kredytów  

 
Rys. 97 Odsetek prognoz wzrostu i spadku 
oprocentowania w grupie kredytobiorców  

 

 W IV kw. 2012 r. odnotowano spadek oprocentowania 

długo- i krótkoterminowych kredytów złotowych w relacji do 

poprzedniego kwartału (mediany i średnie obu wskaźników 

spadły w ujęciu kwartalnym, w ujęciu rocznym spadły 

średnie, a mediany pozostały na niezmienionym poziomie). O 

spadku zadecydował spadek stopy bazowej, przy stabilnych 

marżach dla kredytów długoterminowych i rosnących 

nieznacznie marżach w przypadku kredytów 

krótkoterminowych (o 0,1 pp.). 

 

 O obniżeniu ceny kredytu poinformowały zarówno duże, 

jak i małe przedsiębiorstwa. Wzrost oprocentowania 

kredytów długoterminowych, przy jednak niższej cenie 

kredytów krótkoterminowych odnotowały natomiast firmy 

budowlane.  

 

 W próbie obecnie wyraźnie przewyższają oczekiwania 

spadku ceny kredytu nad oczekiwaniami jego wzrostu. 

Prognozy obniżenia oprocentowania w I kw. 2013 r. formułuje 

większość analizowanych klas, w tym zarówno duże, jak i 

małe przedsiębiorstwa. 
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10. Płynność finansowa przedsiębiorstw 

 
W IV kw. 2012 r. ocena płynności finansowej przedsiębiorstw uległa niewielkiemu pogorszeniu, pozostała 
jednak na dobrym poziomie. Stabilne i relatywnie dobre pozostały również oceny sprawności obsługi 
zadłużenia. Wyraźnie poprawiła się sytuacja płynnościowa największych przedsiębiorstw. 
W ujęciu branżowym zwraca uwagę słaba i pogarszająca się sytuacja płynnościowa firm budowlanych, co 
związane jest z narastającymi trudnościami z obsługą zobowiązań handlowych, przy jednak dość wyraźnej 
poprawie terminowości spłaty kredytów.  
 

 
Oceny płynności  
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Rys. 98 Płynność finansowa przedsiębiorstw (odsetek 
odpowiedzi) 
 

 Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw w badanej 

próbie uległa niewielkiemu pogorszeniu. Odsetek firm, w 

których nie występowały problemy z płynnością finansową 

zmniejszył się zarówno w relacji kwartalnej jak i rocznej, 

osiągając w IV kw. ub.r. poziom 69,4% (Rys. 98). Respondenci 

częściej niż w poprzednim kwartale wymieniali problemy z 

płynnością wśród barier ograniczających działalność 

przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza te problemy wynikające z 

trudności w odzyskiwaniu należności handlowych. Odsetek 

firm zmagających się z zatorami płatniczymi wzrósł do 7,5% 

osiągając najwyższy poziom od 2007 r. 

 

Obsługa zadłużenia  
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Rys. 99 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz 
pozabankowego (odsetek odpowiedzi) 

 Problemy z płynnością przedsiębiorstw dotyczą, tak jak i 

we wcześniejszych kwartałach głównie obsługi zobowiązań 

handlowych, przy znacznie wyższej dyscyplinie spłaty 

kredytów wobec banków (odsetek firm terminowo 

regulujących zobowiązania wyniósł 89,7% w przypadku 

zobowiązań wobec banków i 62,8% - wobec pozostałych 

podmiotów, Rys. 99).  

 

 W ciągu kwartału oceny sprawności obsługi zadłużenia 

nie zmieniły się znacząco i pozostały na dobrych poziomach, 

choć poniżej ocen uzyskanych w latach 2007-2008. Na 

poziomie z ubiegłego kwartału utrzymała się ocena zdolności 

przedsiębiorstw do spłaty zadłużenia kredytowego, przy 

pewnym pogorszeniu widocznym w relacji rocznej. 

Niewielkiej poprawie w ciągu kwartału uległa natomiast 

jakość obsługi zobowiązań handlowych (pogorszenie r/r).  

 

Oceny płynności i obsługa zadłużenia – analiza w podstawowych przekrojach 
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Rys. 100 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących brak 
problemów z płynnością w klasach wg zatrudnienia. 

 Ocena płynności finansowej w zależności od wielkości 

podmiotów potwierdza, że z problemami z płynnością 

częściej borykają się mniejsze firmy (Rys. 101). Żadnych 

problemów z płynnością nie miało 65% przedsiębiorstw 

sektora MSP wobec 79% firm dużych. Ocena płynności w 

sektorze MSP jest niska i niższa niż przed 2009 r., ale na 

przestrzeni ostatnich 3 lat kształtowała się na względnie 

stabilnym poziomie (przy większych zmianach wśród 

jednostek dużych, przy czym istotne jest także, że w firmach 

dużych ocena płynności po 2009 r. została odbudowana) a w 

IV kw. ub.r. odnotowano jedynie jej niewielkie pogorszenie. 

W najlepszej sytuacji płynnościowej są przedsiębiorstwa 
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Rys. 104 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
terminową obsługą zobowiązań pozakredytowych 

największe, zatrudniające ponad 1999 pracowników, którym 

ponadto udało się poprawić oceny płynności po głębokim 

załamaniu tych ocen w pierwszej połowie ub.r. Odnotowana 

poprawa płynności w tej grupie firm przełożyła się na 

znaczącą poprawę (i tak relatywnie lepszej niż w mniejszych 

jednostkach) terminowości spłaty zobowiązań zarówno wobec 

banków, jak i pozostałych wierzycieli. Najpoważniejsze 

trudności z regulowaniem zobowiązań pozakredytowych mają 

firmy MSP (50-249 pracowników), a dodatkowo trudności te 

nasiliły się w ciągu kwartału. W pozostałych, większych 

firmach widoczna była poprawa obsługi zobowiązań 

pozakredytowych kw/kw. 

 

 W ujęciu branżowym zwraca uwagę przede wszystkim 

słaba i pogarszająca się sytuacja płynnościowa firm 

budowlanych (54% firm budowlanych bez zaburzeń płynności 

wobec blisko 70% w pełnej próbie, Rys. 103). W 

przedsiębiorstwach budowlanych narastają zwłaszcza 

trudności z obsługą zobowiązań handlowych, przy, co warto 

podkreślić, dość wyraźnej poprawie terminowości spłaty 

kredytów. Niemniej jednak oceny sprawności obsługi 

zadłużenia kredytowego tych firm pozostają niższe niż w 

ubiegłych latach (głęboki spadek na początku ub.r.). Na 

sytuację płynnościową sektora budowlanego wpływają m.in. 

procedury przetargowe w ramach przetargów publicznych, w 

których obowiązuje kryterium niskiej ceny. Silna konkurencja 

powoduje, że przetargi wygrywają oferenci zgłaszający 

oferty poniżej kosztorysów inwestora, co później prowadzi do 

kłopotów z uzyskaniem odpowiedniej rentowności 

realizowanego zlecenia. Większe niż przed kwartałem 

trudności z utrzymaniem płynności odnotowano z usługach i 

handlu (tendencja spadkowa oceny płynności widoczna jest 

tu od roku) przy niewielkiej poprawie w przedsiębiorstwach 

przemysłowych, które ostatecznie znalazły się w najlepszej 

kondycji płynnościowej w porównaniu z pozostałymi 

branżami.  

 

 

 
Rozliczenia płatności z tytułu dostaw i usług i zatory płatnicze 

 O zatorach płatniczych jako o jednej z zasadniczych barier rozwoju poinformowało 7,5% przedsiębiorstw w 

próbie (w pytaniu otwartym), najwięcej od 2005 r. Trudności w odzyskiwaniu należności powodują pojawianie się 

problemu płatności przeterminowanych. W całej badanej populacji zaledwie 15,4% firm informowało, że nie miało 

w IV kw. 2012 r. opóźnionych należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców krajowych, 33,5% przedsiębiorstw 

działających na rynkach zagranicznych poinformowało o braku opóźnień w płatnościach od odbiorców 

zagranicznych. O braku przeterminowanych zobowiązań wobec firm krajowych poinformowało natomiast 47,8% 



 
 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw … prognozy … na I kw. 2013 

 
 

 

39 

firm, wobec zagranicznych – 60,0% importerów7. Problem opóźnień w płatnościach ma dużo większą wagę dla 

rozliczeń krajowych niż zagranicznych. 

 

 Zarówno przeterminowane należności, jak i zobowiązania wobec kontrahentów na rynku krajowym posiadało w 

IV kw. 2012 r. 45,5% firm, na rynku zagranicznym o obydwu rodzajach opóźnionych płatności jednocześnie 

informuje 19,7% przedsiębiorstw. Pozytywnym zjawiskiem jest nierosnący odsetek firm, w których przeterminowane 

należności są znaczne - stanowią ponad 10% należności ogółem. 

 

 

 

 

Rys. 105 Rozkład udziału płatności przeterminowanych w rozliczeniach z tytułu dostaw i usług (% przedsiębiorstw) 

 

Rys. 106 Należności przeterminowane a zobowiązania 
przeterminowane (kraj) 

 

 

 

Rys. 107 Rozkład udziału płatności krajowych 
przeterminowanych a kondycja, branża oraz wielkość 
firmy w IV kw. 2012 r. 

 Analiza zależności pomiędzy opóźnianiem płatności 

przedsiębiorstw a narastaniem niespłaconych należności 

obrazuje proces powstawania zatorów płatniczych. 

Znakomita bowiem większość firm, które posiadają 

przeterminowane zobowiązania, to jednocześnie wierzyciele 

niespłaconych należności, przy czym im większy udział 

opóźnionych należności, tym częstsze opóźnienia w spłacie 

zobowiązań.  

 

 Im lepsza kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa, tym 

mniej opóźnień w spłacie zarówno należności, jak i 

zobowiązań. Jest to kolejne potwierdzenie związku zatorów 

płatniczych z sytuacją firm. Firmy w słabszej kondycji 

znacznie częściej opóźniają swoje płatności, a nieco tylko 

częściej posiadają przeterminowane należności. W firmach w 

złej kondycji na ogół płatności przeterminowane stanowią 

znaczny (ponad 10%) udział w płatnościach. 

 

 W podziale branżowym można zaobserwować, że zatory 

płatnicze (tzn. przeterminowane zobowiązania) generowane 

są najrzadziej przez energetykę oraz sekcję Dostawa wody, a 

najczęściej przez Budownictwo oraz Przetwórstwo 

przemysłowe. Największy odsetek przeterminowanych 

należności charakteryzuje przemysł, zwłaszcza sekcje 

Dostawa wody i Przetwórstwo przemysłowe, oraz Handel. W 

przedsiębiorstwach handlowych opóźnione należności są nie 

tylko częste, ale też w większości z nich stanowią znaczny 

udział (powyżej 10%) należności ogółem. 

 

 Opóźnienie płatności jest częstszym problemem w 

firmach średnich i dużych niż w małych przedsiębiorstwach. 

Jednostki najmniejsze (do 49 zatrudnionych) najczęściej 

rozliczają się natychmiast i dwukrotnie częściej niż pozostałe 

firmy informują o braku przeterminowanych należności. 

                                         
7 Dysproporcje pomiędzy częstością występowania przeterminowanych należności i zobowiązań można wyjaśniać przede wszystkim 
charakterem próby (nadreprezentacja firm w dobrej kondycji), ale i większą skłonnością raportowania o długach cudzych niż swoich. 
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11. Ceny i marże 

 

Oczekiwania inflacyjne wyraźnie osłabiły się, co dotyczy zarówno prognoz cen surowców i materiałów, jak i 
planowanych przez przedsiębiorstwa cen oferowanych produktów i usług (z uwzględnieniem wahań 
sezonowych). Spodziewane jest nadal ograniczenie zasięgu podwyżek cen – zmniejszył się odsetek firm 
planujących podniesienie cen).  
Również przewidywany wzrost cen towarów i usług CPI będzie, zdaniem przedsiębiorstw, w ciągu następnych 12 
miesięcy słabszy od oczekiwań z poprzedniego kwartału i z analogicznego okresu ubiegłego. 
Odnotowano dalszy spadek marż na sprzedaży krajowej i zagranicznej. Szczególnie silne spadki miały miejsce 
w firmach z sektora MSP oraz w budownictwie.  
 

 

Zmiany cen w IV kw. 2012 r. 

 
Rys. 108 Faktyczne zmiany cen oferowanych przez 
przedsiębiorstwa produktów/usług (% przedsiębiorstw, 
pominięto bez zmian) 

 W IV kw. 2012r. dynamika cen oferowanych przez 

badane przedsiębiorstwa produktów i usług nadal osłabiała 

się - mniej firm niż w III kw. 2012 r. podniosło ceny (12,7%), a 

więcej je zredukowało (15,7%). Po raz pierwszy od blisko 3 

lat firmy częściej informowały o obniżaniu cen niż o ich 

zwiększaniu. Nadal większość przedsiębiorstw, które 

podniosły ceny w poprzednim kwartale, zamierza je 

podwyższać również w następnych 3 miesiącach (69,4%; 

wśród pozostałych respondentów jedynie 41,5%). Spośród 

tych firm, które ceny obniżyły 40,8% planuje je zmniejszać 

nadal w I kw. (6,7% wśród pozostałych przedsiębiorstw). 

Warto jednak zauważyć, że część firm, które dokonała 

redukcji cen planuje je jednak podnieść w kolejnych 

miesiącach (33,0% z nich, tj. ok. 5% próby). 

Prognozy cen surowców i materiałów  

 

Rys. 109 Kwartalne prognozy wzrostu cen surowców i 
materiałów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa  

 W I kw. br. przedsiębiorstwa spodziewają się spadku 

dynamiki cen surowców i materiałów wykorzystywanych do 

produkcji (w ujęciu kwartalnym). Po odsezonowaniu 

oczekiwania kwartalnego wzrostu cen kształtują się średnio 

na poziomie 1,9%.  

 

 Zmniejsza się nadal zasięg spodziewanych podwyżek 

cen surowców i materiałów. Odsetek przedsiębiorstw, które 

oczekują wzrostu tych cen wyniósł (po uwzględnieniu wahań 

sezonowych) 56,6%, tj. o 6,0 pp. mniej kw/kw oraz o 

19,1 pp. mniej r/r. Rośnie natomiast udział firm, które 

prognozują spadek cen surowców i materiałów (9,3%). 

 

Prognozy cen wyrobów własnych 

 

Rys. 110 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów i usług 
WPC (saldo prognoz zmian cen)  

 W I kw. br. wzrost cen będzie miał charakter jedynie 

sezonowy. Dane odsezonowane wskazują, że zmniejszył się 

odsetek firm zamierzających podnosić ceny – podwyżki 

planuje w I kw. 2013 r. 38,0% respondentów (w poprzednim 

kwartale 41,2%, rok wcześniej 49,8%). Wskaźnik informujący 

o zasięgu podwyżek WPC8 spadł w ciągu kwartału o 6,8   pp. 

W relacji rocznej nastąpił spadek wskaźnika o 16,9 pp. 

Pozostaje on obecnie zdecydowanie poniżej poziomu swojej 

średniej długookresowej. Po uwzględnieniu wielkości 

przedsiębiorstw WPC (wskaźnik ważony zatrudnieniem) spadł 

także i jest niższy niż wskaźnik surowy, a więc podwyżki cen 

będą częstsze w sektorze MSP niż w dużych 

przedsiębiorstwach.  

                                         
8 Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i usług („podwyżki” – „obniżki”). 
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Rys. 111 Kwartalne prognozy wzrostu cen 
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług  

 

 Zmniejszyła się też skala podwyżek cen wyrobów i 

usług planowanych w I kw. br. Wyniosą one średnio 1,1% (po 

odsezonowaniu), czyli mniej o 0,2 pp. kw/kw i 0,8 pp. r/r.  

 Podwyżki o ponad 5% planuje 19,1% firm 

podnoszących ceny (tj. 8,6% całej próby), 30,8% przewiduje, 

że wysokość podwyżek wyniesie co najwyżej 2% (13,9% 

próby). Spadek cen, na ogół w niewielkiej skali, planuje 

13,2% firm, tj. więcej o 4,8 pp. kw/kw i 5,0 pp. r/r. 

 

 Maleje odsetek przedsiębiorstw, planujących 

wielokrotnie w ciągu roku podwyższać ceny (46,5%). Po raz 

pierwszy w ciągu ostatnich 4 kwartałów zamierza podnosić 

ceny swoich produktów/usług 27,6% firm, natomiast w 

każdym kwartale, czyli 4 razy – 16,9%. Żadnej podwyżki cen 

na przestrzeni roku nie planowało przeprowadzić 26,0% 

przedsiębiorstw (więcej o 1,9 pp. kw/kw i o 4,5 pp. r/r). W 

I kw. skala podwyżek jest związana z ich częstotliwością – 

przedsiębiorstwa, które po raz pierwszy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy zamierzają podnieść ceny dokonają wyższych 

podwyżek – średnio o 5,2%, pozostałe firmy podnoszące ceny 

– o 4,3%. 

 

Rys. 112 Rozkład prognoz zmian cen  
Rys. 113 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek cen w ciągu 

kolejnych czterech kwartałów (odsetek firm; próba ograniczona do 

przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu w czterech kolejnych 

edycjach ankiety) 

 

Prognozy cen wyrobów własnych – analiza w podstawowych przekrojach 

 
Rys. 114 Kwartalne prognozy wzrostu cen 
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 
w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe, Handel i 
naprawy oraz Budownictwo 

 W sekcji Przetwórstwo przemysłowe wzrost 

przewidywanej skali oraz zasięgu zmian cen ma charakter 

jedynie sezonowy. Wzrost cen w I kw. 2013 r. wyniesie 

średnio 1,1% (o 0,9 pp. mniej r/r). 

 

 W budownictwie w I kw. przewidywany jest dalszy 

zdecydowany spadek dynamiki oraz zasięgu zmian cen. 

Przedsiębiorstwa nie planują wzrostu samych cen – zarówno 

wysokość średniej, jak i wskaźnik WPC mają wartość 

zbliżoną do 0. Są to najniższe poziomy od blisko 3 lat. 

 

 

 Dynamika cen w usługach utrzymała się na 

poziomie 1,7%. Spadek dynamiki cen będzie miał miejsce w 

handlu i w pozostałych branżach usługowych. W transporcie 

spodziewany jest niewielki wzrost dynamiki cen. 
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Rys. 115 Wskaźnik WPC w przemyśle, budownictwie 
oraz usługach 

 
Rys. 116 Wskaźnik WPC a przewidywane kondycja 
ekonomiczna przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 Im lepsze prognozy sytuacji tym jednocześnie częstsze 

są plany podwyżek cen. W I kw. br. spadek dynamiki cen oraz 

zmniejszenie zasięgu podwyżek planują firmy w słabej 

kondycji oraz spodziewające się jej pogorszenia. Średnia 

planowanych podwyżek w grupie prognozującej poprawę 

kondycji wyniesie 1,8%, stabilizację – 1,4%, pogorszenie – 

0,3%.  

 

 

 

Zmiany cen własnych a wzrost cen surowców i materiałów 

 

Rys. 117 Wskaźnik WPC a prognozy zmian cen 
nabywanych surowców i materiałów  

 

 
Rys. 118 Udział przedsiębiorstw prognozujących wzrost 
cen surowców i materiałów wśród firm prognozujących 
wzrost cen własnych 

 Problem wysokich kosztów działalności, w tym cen 

surowców, materiałów i paliw, zgłosiło w IV kw. 2012 r. mniej 

respondentów niż w poprzednim kwartale (8,1% w pytaniu 

otwartym), tym niemniej utrzymuje się niezmiennie w 

czołówce barier rozwoju. Warto dodać, że ankietowane 

przedsiębiorstwa skarżą się nie tylko na wzrost cen, ale też na 

ich wahania.  

 

Prognozy na I kw. 2013 r. potwierdzają dalszy wyraźny wpływ 

kosztów surowców i materiałów na kształtowanie cen w 

badanych firmach. 66,0% respondentów deklaruje 

przeniesienie spodziewanego wzrostu cen surowców i 

materiałów na ceny swoich wyrobów. Zdecydowana większość 

firm, które nie spodziewają się zmian cen surowców nie 

zamierza też zmieniać cen swoich wyrobów. Natomiast firmy 

prognozujące spadek cen surowców (nadal nie jest to liczna 

grupa odpowiedzi w badanej próbie – ok. 8%), zapowiadają 

zwykle (nieomal ¾ z nich) redukcje cen. Wskaźnik WPC dla 

przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu cen nabywanych 

surowców i materiałów utrzymuje się stale na wysokim 

poziomie.  

Wśród przedsiębiorstw, które prognozują wzrost cen własnych 

produktów udział tych podmiotów, które przewidują wzrost 

cen surowców i materiałów stale kształtuje się na bardzo 

wysokim poziomie (ok. 90%).  
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Zmiany cen a eksport, import 

 
Rys. 119 Kwartalne prognozy wzrostu cen 
sprzedawanych rzez przedsiębiorstwa towarów i usług 
w podziale na nieeksporterów i eksporterów, w tym 
wyspecjalizowanych  

 
Rys. 120 Wskaźnik WPC w podziale na eksporterów i 
nieeksporterów 

 W I kw. 2013 r. przewidywany jest spadek dynamiki cen 

oraz zmniejszenie zasięgu wzrostu cen zarówno u 

eksporterów, jak i w przedsiębiorstwach nieeksportujących 

(dane po wyłączeniu efektów sezonowych). W efekcie 

prognozy cen w klasach przedsiębiorstw, skonstruowanych w 

oparciu o wielkość eksportu są do siebie zbliżone. Średnia 

podwyżka dla nieeksporterów wyniesie 1,1%, dla eksporterów 

– 1,0% (dane surowe - 1,4 oraz 1,2 odp.). Eksporterzy 

wyspecjalizowani nie stanowią wyjątku – ich ceny również 

wzrosną mniej niż w poprzednim kwartale - średnio o 1,0% 

(wskaźnik surowy 1,2%). Zmniejszył się również odsetek firm, 

prognozujących podniesienie cen, zarówno w klasie 

eksporterów, jak i nieeksporterów. 

 

 

 W przetwórstwie przemysłowym dynamika cen w I kw. w 

firmach eksportujących jest również niezróżnicowana – 

zarówno w firmach działających na rynku krajowym, jak i u 

eksporterów, także wyspecjalizowanych ceny wzrosną 

średnio o 1,1%. 

 

 

Oczekiwania zmian CPI 

 

Rys. 121 Prognozy rocznych zmian wskaźnika CPI w 
relacji do inflacji z poprzedniego kwartału 

 W IV kw. 2012 r. oczekiwania inflacji w perspektywie 

rocznej zmalały. Mniej przedsiębiorstw niż w III kw. 2012 r. 

oczekuje wzrostu CPI, więcej firm prognozuje spadek 

inflacji. Przedsiębiorstwa, które prognozują spadek inflacji 

(24,5 %) są dwa razy liczniejsze są niż te które oczekują jej 

wzrostu (12,4%). Spodziewany przez ankietowane 

przedsiębiorstwa wzrost cen konsumpcyjnych w ciągu roku 

będzie zdecydowanie słabszy niż oczekiwano w analogicznym 

okresie poprzedniego roku. Wzrostu cen w ciągu najbliższego 

roku spodziewa się nadal przeważająca część ogółu 

respondentów (75,8%, tj. 86,3% tych, którzy sprecyzowali 

swoją opinię). Spadek cen prognozuje nadal niewielka, ale 

rosnąca grupa firm (4,5% firm), tj. najwięcej od połowy 

2009 r. 

 

Marże na sprzedaży krajowej i zagranicznej  

W IV kw. 2012 r. ankietowane przedsiębiorstwa poinformowały o dalszym spadku marż na 

sprzedaży. Marże na sprzedaży krajowej obniżyły się szósty kolejny kwartał z rzędu (wskaźnik spadł z minus 

15,1 punktu w III kw. 2012 r. na minus 18,4 punktu). Spadek marż w coraz większym stopniu powodowany 

jest przez redukcję cen. Nadal jednak firmy dokonujące obniżek nie są zbyt liczne (w grupie 

nieeksporterów stanowiły one 18%).  

 

Spadki marż zanotowało większość sekcji PKD, poza Przetwórstwem przemysłowym, gdzie wskaźnik 

zwiększył się. W bardziej szczegółowej klasyfikacji wskaźnik wzrósł w grupie firm przetwórczych 

oferujących dobra konsumpcyjne, nie zmienił wśród przedsiębiorstw dostarczających dóbr inwestycyjnych i 

energetycznych, a kolejny kwartał zmniejszył się w gronie podmiotów produkujących dobra 

zaopatrzeniowe. Również w sekcji Przetwórstwo przemysłowe IV kw. 2012 r. był pierwszym, w którym 

odsetek przedsiębiorstw obniżających ceny przewyższył odsetek firm podwyższających je. W dalszym ciągu 

najsilniejsze spadki marż zanotowało budownictwo, gdzie stopniowo podnosi się odsetek firm obniżających 
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ceny (w IV kw. takie firmy stanowiły 37% branży). Jeśli chodzi o podział firm wg wielkości zatrudnienia, to o 

poprawie marż mogą mówić duże przedsiębiorstwa, natomiast dalsze wyraźne spadki miały miejsce w 

grupie firm zatrudniających poniżej 250 osób. We wszystkich klasach wg wielkości, w tym również w grupie 

największych podmiotów wzrósł odsetek firm obniżających ceny. 

 

Mimo braku większych zmian kursu złotego względem walut obcych oraz niższych cen surowców na 

rynkach międzynarodowych (kw/kw), marże na sprzedaży zagranicznej obniżyły się. Podobnie jak w grupie 

firm nieeksportujących jedną z przyczyn tego spadku były obniżki cen - w IV kw. 2012 r. odsetek 

eksporterów zmniejszających swoje ceny nieznacznie przewyższył odsetek firm podnoszących je (15% 

eksporterów zadeklarowało dokonanie redukcji cen własnych). 

 

Wyraźny spadek marż eksportowych był obserwowany głównie wśród firm eksportujących na dużą 

skalę oraz w handlu. Natomiast eksporterzy niewyspecjalizowani oraz firmy eksportujące z sekcji 

Przetwórstwo przemysłowe zanotowali niewielką poprawę wskaźnika. 

 

 

Rys. 122 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i zagranicznej 

 
Rys. 123 Zmiany marż na sprzedaży krajowej wg klas 
wielkości 

 
 

Rys. 124 Zmiany marż na sprzedaży krajowej wg sekcji PKD 

 
Rys. 125 Zmiany cen własnych wg klas eksportu  

zmiany marż prezentowane są w postaci wskaźników wyliczonych wg formuły: odsetek przedsiębiorstw deklarujących wzrost marż 
minus odsetek przedsiębiorstw deklarujących spadek marż  
zmiany cen prezentowane są w postaci wskaźników wyliczonych wg formuły: odsetek przedsiębiorstwo deklarujących wzrost cen 
minus odsetek przedsiębiorstw deklarujących spadek cen  
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12. Bariery rozwoju – wybrane problemy 

 

Bariery rozwoju9   
 

częstotliwość pojawiania 
się problemów 
zgłoszonych w kwartale:  

 
brak 

problemów 
niski popyt 

zatory 
płatnicze, 
problemy z 
płynnością 

kursy 
walutowe, 

 w tym 
wahania 

 
przepisy, 
podatki 

recesja, 
bezrobocie, 
problemy 

branży 

wzrost cen 
surowców i 
materiałów 

duża, 
rosnąca 

konkuren-
cja 

wartości min. i maks. w 
historii badań  

6,2/34,7 4,3 \ 30,0 4,9 \ 20,2 8,3 \ 26,8 4,2 \ 19,4 0,9 \ 21,6 2,7 \ 17,5 5,4 \ 21,2 

IV kw. 2012 r. 22,3 17,5 10,5 8,4 8,4 8,2 8,1 7,4 

 
 
OPRACOWANIE: 
Z.JANKIEWICZ 
P.POPOWSKI 
Ł.POSTEK 
K.PUCHALSKA – KIERUJĄCA TEMATEM 
A.SAWICKA 
 
AKCEPTOWALI: 
M.GRADZEWICZ 
J. KOTŁOWSKI 
  

                                         
9 Wskaźniki barier rozwoju wyznaczono w oparciu o udział przedsiębiorstw informujących o istnieniu danego rodzaju problemu w 
liczbie wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie (również tych firm, które nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie 
o bariery rozwoju) 
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Aneks 1 - Uwagi metodologiczne 

1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w IV kw. 2012 

r. i przewidywania na I kw. 2013 r.  

2. W grudniu 2012 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1277 podmiotów wybranych z terenu całego 

kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego, reprezentujące wszystkie sekcje PKD, poza 

rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz 

duże jednostki. 

3. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja 

zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. 

4. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne: 

 wg rodzajów działalności PKD w podziale na: Przemysł, Budownictwo, Handel, Usługi, bądź z 

uwzględnieniem sekcji PKD 

 ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na 

które składa się: Transport i gospodarka magazynowa, Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi, Informacja i komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca, Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 

 wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz pięciu form własności 

 wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 

oraz 2000 i więcej osób lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i duże 

przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 

 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty. 

5. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników jest różnica między procentem 

odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźniki te przyjmują wartości z 

przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako pogorszenie się stanu koniunktury, 

natomiast dodatnie jako jego poprawę, 

6. Ilekroć pod tabelą bądź rysunkiem nie pojawia się informacja odnośnie źródła danych, należy rozumieć, 

że źródłem informacji jest wtedy szybki monitoring NBP. 

7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „SA”, pochodzący od ang. 

wyrażenia seasonally adjusted.   

8. W Ramce 1 posłużono się wybranymi danymi z Ankiety Rocznej NBP, przeprowadzonej w miesiącach 

kwiecień-maj 2012 r. Próby SM i AR w dużym stopniu pokrywają się.  
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Aneks 2 - Analiza komponentów cyklicznych 

 
 Do zobrazowania bieżącej pozycji w cyklu koniunkturalnym sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów, 

posłużono się wykresem fazowym komponentów cyklicznych, tzw. „zegarem cyklu koniunkturalnego”. Na osi 

pionowej wykresu oznaczono poziom komponentu cyklicznego danego wskaźnika koniunktury, na osi poziomej 

zmianę wartości komponentu cyklicznego. Przy wzorcowym (sinusoidalnym) kształcie cyklu, obserwacje w kolejnych 

okresach rotują zatem wokół początku układu współrzędnych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a 

kolejne ćwiartki takiego wykresu odpowiadają kolejnym fazom cyklu koniunkturalnego (szczegóły techniczne 

zamieszczono w aneksie). 

 

 
Rys. 126 Komponenty cykliczne wskaźników bieżącej 
sytuacji ekonomicznej oraz prognozowanej sytuacji 
ekonomicznej 

 
Rys. 127 Komponenty cykliczne wskaźnika prognoz 
produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, oraz salda 
oceny zapasów 
 

 

Ostatnie dane zmieniły przebieg komponentu cyklicznego 

wskaźnika prognozowanej sytuacji ekonomicznej. Prognozy 

na I kw. 2013 r. wskazują obecnie na wyhamowanie 

obserwowanej w 2011 oraz 2012 r. tendencji spadkowej. 

Podobnie jak w poprzednim okresie komponent cykliczny 

tego indeksu kształtuje się nieco poniżej poziomu 

odpowiadającego neutralnemu stanowi koniunktury. 

 

Odmiennie zachowuje się w ostatnim czasie wskaźnik 

bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej. Indeks BOSE od około 

dwóch lat kształtuje się na stabilnym poziomie, nieco 

powyżej 0 pkt. co oznacza występowanie pozytywnego stanu 

koniunktury.   

 

Należy zauważyć, że w 2010 r. skala poprawy nastrojów 

odnośnie sytuacji prognozowanej była znacznie silniejsza niż 

ocen sytuacji bieżącej, co wpłynęło na zróżnicowanie 

poziomów wyjściowych wskaźników BOSE i WPSE dla 

tendencji obserwowanych obecnie. 

 

Dane za I kw. 2013 r. sugerują pogłębienie tendencji 

spadkowych składowych cyklicznych wskaźnika prognoz 

produkcji oraz wskaźnika prognoz eksportu. W rezultacie 

ocena koniunktury w obszarze produkcji zmieniła się z 

neutralnej na negatywną, natomiast w obszarze działalności 

eksportowej, pomimo pogorszenia, pozostała pozytywna. 

Lekko wzrósł natomiast poziom składowej cyklicznej 

wskaźnika salda zapasów. Komponent cykliczny indeksu 

zapasów po lekkich spadkach w 2011 r. kształtuje się obecnie 

nieco powyżej poziomu 0 pkt. oddzielającego stan dobrej i 

złej koniunktury. 
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Rys. 128 Komponenty cykliczne wskaźnika 
wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika prognoz 
zatrudnienia oraz wskaźnika nowych inwestycji 

 

Nieznacznie obniżyły się wartości składowych cyklicznych 

wskaźnika prognoz zatrudnienia oraz stopnia wykorzystania 

mocy wytwórczych w ankietowanych przedsiębiorstwach. 

Obecne wartości komponentów cyklicznych tych wskaźników 

nadal kształtują się nieco powyżej poziomu neutralnego. 

 

Jednocześnie obserwuje się wyhamowanie lekkiej tendencji 

wzrostowej i stabilizację poziomu składowej cyklicznej 

indeksu nowych inwestycji. Obecna wartość komponentu 

cyklicznego również tego indeksu kształtuje się nieco 

powyżej poziomu odpowiadającego neutralnemu stanowi 

koniunktury. 

 

 
  

Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych

Wskaźnik prognoz zatrudnienia

Wskaźnik nowych inwestycji

I kw 13

IV kw 12

III kw 12

III kw 11

III kw 10

III kw 09

I

II

III IV
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Aneks 3 – formularz badania ankietowego  

SZYBKI MONITORING NBP 

  PROGNOZY NA I KW. 2013 R. 
 

PKD 2004  PKD 2007  FW (forma własności)  

Rok rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa:  

Czy przedsiębiorstwo jest eksporterem (sprzedaje swoje produkty poza granicami kraju)?: [TAK / NIE]  
 

1. Prosimy podać liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na dzień 1 XII 2012 r.:  
 

2. Przedsiębiorstwo przewiduje, że w I kw. 2013 r. popyt (zapotrzebowanie) na jego produkty w stosunku 
do poprzedniego kwartału: 

 

A.  wyraźnie wzrośnie - głównie jako efekt typowego w tym okresie (sezonowego) wzrostu popytu  
B.  wyraźnie wzrośnie - głównie w następstwie trwale obserwowanego wzrostu popytu  
C.  pozostanie bez zmian lub ulegnie niewielkim zmianom 
D.  wyraźnie spadnie - ale zjawisko to ma charakter sezonowy   
E.  wyraźnie spadnie - w wyniku trwale obserwowanego spadku popytu 

 

3. W I kw. 2013 r. przedsiębiorstwo oczekuje:  

A.  wzrostu liczby zamówień  
B.  spadku liczby zamówień  
C.  utrzymania się podobnej liczby zamówień  
D.  nie dotyczy 

 

4. Czy w I kw. 2013 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie: 
1. poziomu produkcji (WZROST / BEZ ZMIAN / SPADEK)  

2. poziomu zatrudnienia (WZROST / BEZ ZMIAN / SPADEK)  

3. programów inwestycyjnych rozpoczętych przed dniem wypełniania ankiety i realizowanych obecnie 
(REZYGNACJA / REDUKCJA / BEZ ZMIAN {inwestycje będą kontynuowane} / WZROST / NIE DOTYCZY {brak 
inwestycji}/ZAKOŃCZENIE ZGODNIE Z PLANAMI) 

 

 

5. Czy przedsiębiorstwo weszło w 2012 r. lub planuje wejść w 2013 r. na nowy rynek zbytu?: [TAK / NIE]    

 2012 2013 

A. nowe rynki zbytu  
w rozumieniu 
geograficznym 

 

1. w kraju   

2. w krajach: Czechy, Słowacja, Rosja, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Estonia, Litwa   

3. w pozostałych krajach Europy   

4. w innych kierunkach, jakich? ▼   

 

B. nowe rynki zbytu w rozumieniu produktowym   
 

6. Czy w I kw. 2013 r. przedsiębiorstwo planuje:  

A. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie kredytem bankowym  
B. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie środkami własnymi  
C. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie pozabankowymi środkami obcymi  
D. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych w inny sposób  
E. przedsiębiorstwo nie planuje podjęcia takich działań 

 

7. Jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych: 

1. planowanych na 2013 r. w porównaniu do 2012 r.  

2. planowanych na I kw. 2013 r. w porównaniu do I kw. 2012 r.  

A. nakłady będą znacznie większe  
B. nakłady będą nieznacznie większe  
C. nakłady będą porównywalne  
D. nakłady będą nieznacznie mniejsze  
E. nakłady będą znacznie mniejsze 

 

8. Czy przedsiębiorstwo planuje w 2013 r. rozpoczęcie istotnych ze swojego punktu widzenia inwestycji?:  

A.  tak 
B.  nie, zbyt niski / niepewny popyt 
C.  nie, problemy ze sfinansowaniem inwestycji 
D.  nie, niski / zmienny cash flow 
E.  nie, z innych przyczyn, jakich?: 

 
 

9. Jaki jest główny cel planowanych na 2013 r. inwestycji?:  

A.  zwiększenie potencjału wytwórczego 
B.  unowocześnienie technologii - zmniejszenia kosztów produkcji 
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C.  wymiana lub remont używanego majątku, remont budynków fabrycznych lub/i biurowych 
D.  inne cele 

 

10. Czy przedsiębiorstwo wstrzymuje się obecnie?: [TAK / NIE] 

1. z realizacją poważniejszych inwestycji w powiększenie zdolności produkcyjnych (ew. rozszerzenie lub 
zmianę asortymentu produktów) 

 

2. z realizacją poważniejszych inwestycji modernizacyjnych  

3. z realizacją poważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych innego rodzaju  

4. ze zwiększeniem zatrudnienia   

5. z ograniczeniem zatrudnienia  
 

11. Jaki jest stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie (w %):  
 

12-a. Gdyby popyt na usługi i/lub produkty przedsiębiorstwa wzrósł, czy istniałaby możliwość zwiększenia 
skali działalności / wielkości produkcji przy obecnych zasobach (pracowników i majątku)? [TAK/NIE]: 

 

 

12-b. Jeśli przedsiębiorstwo odpowiedziało TAK w pytaniu 12-a, to w jakim stopniu możliwe jest 
zwiększenie skali działalności / wielkości produkcji przy obecnych zasobach pracowników i majątku 
trwałego (w %)?: 

 

 

13. Jaki jest obecnie stan poszczególnych kategorii zapasów w przedsiębiorstwie?: 

prosimy ocenić w następującej skali: (A) - zbyt duży, (B) – wystarczający, (C) - zbyt mały, (D) - nie dotyczy 

1. zapasy produktów gotowych  

2. zapasy towarów  
 

14. Czy w IV kw. br. w relacji do IV kw. ub.r. nastąpiły zmiany marży zysku brutto ze sprzedaży głównego produktu/grupy produktów 
i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo na rynku krajowym oraz na rynku zagranicznym?: 

A.  marża znacząco wzrosła 
B.  marża nieznacznie wzrosła 
C.  marża nie zmieniła się  
D.  marża nieznacznie spadła 
E.  marża znacząco spadła  
F.  nie dotyczy  

rynek krajowy 

 

rynek zagraniczny 

 

 

15. Czy w IV kw. br. zmieniły się ceny głównego produktu/grupy produktów i/lub usług oferowanych przez 
przedsiębiorstwo względem poprzedniego kwartału?: 

 

A.  wzrosły 
B.  nie zmieniły się 
C.  spadły 

 

16. Przedsiębiorstwo przewiduje, że:  
1.  ceny sprzedawanych wyrobów i usług w I kw. 2013 r. (w relacji do stanu na dzień 31 XII br.) wzrosną/spadną 

o ...% 
 

2.  ceny nabywanych przez przedsiębiorstwo surowców i materiałów w I kw. 2013 r. (w relacji jw.) 
wzrosną/spadną o ...% 

 

3.  w październiku br. wskaźnik CPI (inflacja) wyniósł 3,4% w relacji rocznej. Zdaniem przedsiębiorstwa w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy ceny: (1) będą rosły szybciej niż dotychczas; (2) będą rosły w tym samym tempie; (3) 
będą rosły wolniej; (4) pozostaną bez zmian; (5) spadną; (6) nie wiem 

 

 

17. Czy w zakresie obsługi zadłużenia kredytowego przedsiębiorstwo:  

A.  nie ma problemów z tą obsługą i w najbliższym kwartale nie przewiduje takich problemów  
B.  nie ma takich problemów, ale przewiduje pojawienie się ich w najbliższym kwartale  
C.  boryka się z takimi problemami, ale przewiduje zmniejszenie ich skali w najbliższym kwartale  
D.  boryka się z takimi problemami i nie przewiduje poprawy tej sytuacji  
E.  nie korzysta z kredytu 

 

18. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań 
pozabankowych?:  

A.  nie, nigdy  
B.  tak, sporadycznie  
C.  tak, często 

 

19. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej  
[CZĘSTO / SPORADYCZNIE / NIE MIAŁO]?:  

 

20. Jaki procent należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w IV kw. br. stanowiły przeciętnie?: 
(A) – 0 , (B) – nie więcej niż 10%, (C) – powyżej 10%, (D) – nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie jest obecne na danym rynku) 

1. należności przeterminowane od odbiorców krajowych w relacji do należności z tyt. dostaw i usług  

2. należności przeterminowane od odbiorców zagranicznych w relacji jw.  

3. zobowiązania przeterminowane wobec firm krajowych w relacji do zobowiązań z tyt. dostaw i usług  
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4. zobowiązania przeterminowane wobec firm zagranicznych w relacji jw.  
 

21. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwu odmówiono udzielenia kredytu bankowego?:  

A.  tak, z powodu braku (pogorszenia się) zdolności kredytowej  
B.  tak, ponieważ przedsiębiorstwo nie miało odpowiednich zabezpieczeń  
C.  tak, z przyczyn innych niż wymienione w podpunktach (A) i (B)  
D.  nie, przedsiębiorstwo otrzymało kredyt w IV kw.  
E.  nie, przedsiębiorstwo nie ubiegało się o kredyt w IV kw. 

 

22. Jeśli przedsiębiorstwo ubiegało się o kredyt bankowy w IV kw. br., to jakie było jego przeznaczenie/cel 
(bez względu na to czy kredyt został przyznany)?: 

 

A.  finansowanie zapasów i kapitału obrotowego  
B.  finansowanie środków trwałych (inwestycji)  
C.  inne cele  
D.  nie dotyczy - przedsiębiorstwo nie ubiegało się o kredyt bankowy 

 

23. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa do końca marca 2013 r. zadłużenie z tytułu kredytów bankowych 
w relacji do stanu na dzień 31 grudnia br.: 

 

A.  znacząco wzrośnie  
B.  powiększy się w niewielkim stopniu  
C.  pozostanie na niezmienionym poziomie  
D.  zmniejszy się w niewielkim stopniu  
E.  ulegnie wyraźnemu obniżeniu  
F.  nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytów bankowych) 

 

24. Jeśli przedsiębiorstwo korzystało z kredytu(-ów) bankowego(-ych) w IV kw. br., to prosimy podać wysokość oprocentowania: 

 oprocentowanie łączne: 
stopa+marża 

(w tym) marża 

1.  w przypadku złotowego kredytu krótkoterminowego (do 1 roku)   

2.  w przypadku złotowego kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku)   
 

25. W odniesieniu do obecnej ceny kredytu bankowego, przedsiębiorstwo przewiduje, że do końca marca 
2013 r.:  

A.  nastąpi spadek oprocentowania (tzn. ceny po jakiej przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt)  
B.  nastąpi wzrost oprocentowania  
C.  oprocentowanie kredytów bankowych nie ulegnie zmianie  
D.  przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytu bankowego 

 

26-a. Prosimy podać udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem (w %):  
 

26-b. Prosimy podać jaką część (w %) przychodów z eksportu stanowi eksport nieopłacalny (nieopłacalny 
rozumiany jako cena*kurs niepokrywające kosztów produkcji i pozostałych kosztów związanych z eksportem 
towaru)? Jeśli cała sprzedaż na eksport jest opłacalna, prosimy wpisać 0: 

 

 

27. Czy w IV kw. br. w relacji do poprzedniego kwartału liczba umów eksportowych:  

A.  wyraźnie wzrosła  
B.  wyraźnie zmniejszyła się  
C.  nie uległa większym zmianom 

 

28. Przedsiębiorstwo oczekuje, że wielkość eksportu w I kw. 2013 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem:  

A.  wzrośnie  
B.  spadnie  
C.  utrzyma się na porównywalnym poziomie 

 

29. Czy przedsiębiorstwo oczekuje w I kw. 2013 r. w stosunku do poprzedniego kwartału?:  

A.  wzrostu liczby nowych umów eksportowych  
B.  zawarcia podobnej liczby nowych umów eksportowych 
C.  spadku liczby nowych umów eksportowych 

 

30. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny dla przedsiębiorstwa (w PLN)?: 
1.  dla USD  

2.  dla Euro  
 

31. Jaki jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności przedsiębiorstwa (w %)?: Przy braku 
importu należy wpisać 0:  

 

32-a. Czy w I kw. 2013 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwie zostaną zmienione?:  

A.  tak, planuje się zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia 
B.  tak, planuje się obniżenie przeciętnego wynagrodzenia 
C.  nie 
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32-b. Jeśli „TAK” w pyt. 32-a, to o ile procent zmieni się przeciętne wynagrodzenie?:  
 

33. Czy zatrudniając / planując zatrudnienie oferujecie Państwo pracownikom?: 
A.  niższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach 
B.  wyższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach (np. by zachęcić ich do 

podjęcia pracy w Państwa firmie) 
C.  wynagrodzenia porównywalne z tymi, jakie otrzymują już zatrudnieni pracownicy o zbliżonych kwalifikacjach 
D.  nie zatrudnialiśmy / nie planowaliśmy zatrudniać nowych pracowników 

realizacja w IV kw. br 

 

plany na I kw. 2013 r. 

 
 

34. Czy w IV kw. br. w przedsiębiorstwie pojawiła się presja na wzrost płac ze strony pracowników?:  

A.  tak, naciski te nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartału 
B.  tak, ale nie są one większe niż zwykle 
C.  nie 

 

35. Prosimy ocenić relację wzrostu wynagrodzeń oraz wydajności pracy (mierzonej wielkością wartości 
dodanej, przypadającej na 1 zatrudnionego) w przedsiębiorstwie w IV kw. br. (zmiany w stosunku do pop.kw.): 

 

A. wynagrodzenia wzrosły w większym stopniu niż wydajność pracy (także gdy wydajność nie wzrosła) 
B. wynagrodzenia wzrosły w zbliżonym stopniu co wydajność pracy 
C. wynagrodzenia wzrosły w mniejszym stopniu niż wydajność pracy 
D. wynagrodzenia nie wzrosły, natomiast zwiększyła się wydajność pracy 
E.  wynagrodzenia i wydajność pracy nie wzrosły 

 

36. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną, pomijając typowe dla tego okresu 
wahania sezonowe?: 

 

A.  bardzo dobra  
B.  dosyć dobra  
C.  słaba  
D.  zła (istnieją realne szanse na przetrwanie firmy, poprawę sytuacji)  
E.  bardzo zła (należy liczyć się z likwidacją bądź upadłością firmy) 

 

37. Czy w I kw. 2013 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej?:  

A.  tak, nastąpi poprawa sytuacji  
B.  tak, nastąpi pogorszenie sytuacji  
C.  nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom   

 

38. Jak przedsiębiorstwo ocenia niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej?:  

A.  bardzo wysoka 
B.  wysoka 
C.  umiarkowana 
D.  niska 
E.  bardzo niska  

 

39. Który z poniższych opisów najbardziej pasuje do sytuacji przedsiębiorstwa?:  

A.  przedsiębiorstwo borykało się z trudnościami, ale pokonało je i najgorsze ma już za sobą 
B.  przedsiębiorstwo wciąż boryka się z trudnościami, ale wydaje się, że niedługo się one skończą 
C.  przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami i na razie nie widać ich końca 
D.  przedsiębiorstwo oczekuje w najbliższym okresie pojawienia się trudności 
E.  przedsiębiorstwo nie ma obecnie trudności i nie oczekuje ich pojawienia się w najbliższym okresie 

 

40. Jeżeli przedsiębiorstwo odczuło skutki pogorszenia koniunktury bądź spodziewa się trudności, to kiedy 
spodziewana jest poprawa sytuacji?: 

 

A. w I połowie 2013 r. 
B. w II połowie 2013 r. 
C. w I połowie 2014 r. lub później 
D. nie dotyczy - przedsiębiorstwo nie obserwuje pogorszenia koniunktury  

 

41. Prosimy o krótkie zasygnalizowanie problemów (ok.10 zdań), jakie w najbliższym czasie (pół roku) mogą być istotne dla kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prosimy o szczególne uwzględnienie tych zagadnień, które wpływają na wielkość produkcji (możliwość 
jej zwiększenia, względnie powody ograniczenia skali działalności), płynność przedsiębiorstwa, zadłużenie kredytowe oraz opłacalność 
eksportu. W przypadku, jeśli przedsiębiorstwo nie napotyka na żadne poważniejsze trudności i nie przewiduje ich wystąpienia w podanym 
terminie, prosimy wpisać "brak problemów": 
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W końcu listopada 2008 r. Rząd RP przedstawił Plan Stabilności i Rozwoju (tzw. „pakiet antykryzysowy”) zawierający szereg 
działań mających na celu łagodzenie skutków światowego kryzysu finansowego. Propozycje działań wspierających 
przedsiębiorstwa zostały uregulowane m.in. w ustawach: „O łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców” (Dz.U. z 2009 r., Nr 125, poz. 1035), „O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (Dz.U. z 2009 r., Nr 69, poz. 587), „O zmianie ustawy o poręczeniach i 
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2009 r., Nr 65, poz. 545). 

Poniższe pytania posłużą do przygotowania opracowania poświęconego realizacji i skutkom gospodarczym tego pakietu.  
 

42. Czy przedsiębiorstwo korzystało z poniższych instrumentów rządowego „pakietu antykryzysowego” w latach 2009-2012? 
   A jeśli tak, to jaki był udział pracowników (w %) objętych danym instrumentem?: 

 TAK / NIE udział pracowników (%) 

1. wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy   

2. czasowe zawieszenie zasady, zgodnie z którą trzecia umowa na czas określony przekształca 
się w umowę bezterminową 

  

3. udzielana przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pomoc finansowa w formie: 

a. świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych na czas przestoju 
ekonomicznego (100% zasiłku dla bezrobotnych) 

  

b. świadczeń na częściowe zrekompensowanie pracownikom obniżenia wymiaru czasu 
pracy (70% zasiłku dla bezrobotnych) 

  

c. świadczenia dla pracodawcy na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne   

4. dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych z Funduszu Pracy (FP) dla 
przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych 

  

5. poręczenia lub gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)  

 6. możliwość zaliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych do kosztów uzyskania 
przychodów w momencie ich poniesienia 

 

 

43. Jeśli przedsiębiorstwo nie korzystało z żadnego z instrumentów wsparcia wymienionych w pytaniu 42, to czym było to 
spowodowane? Prosimy o zaznaczenie [X] odpowiednich wariantów odpowiedzi: 

1. nie było takiej potrzeby [  ] 

2. zbyt restrykcyjne wymogi uprawniające do uzyskania pomocy [  ] 

3. nieatrakcyjne warunki wykorzystania pomocy [  ] 

4. inne►, wymienić jakie▼?: [  ] 

 
 

44. Czy w latach 2009-2012 przedsiębiorstwo zatrudniało pracowników tymczasowych na okres  
ponad 12 miesięcy?: [TAK / NIE] 

 

 

45. Czy w okresie 2009-2012 przedsiębiorstwo korzystało z gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeń i gwarancji eksportowych oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych (KUKE)?: [TAK / NIE / NIE DOTYCZY] ► 

 

1. rodzaj instrumentu wsparcia►:  
 

2. udział eksportu objętego wsparciem w ogólnej wartości eksportu okresie 2009-2012 w %►  
 

46. Jaki wpływ na płynność przedsiębiorstwa miało skrócenie podstawowego czasu dokonywania 
podatnikom zwrotów VAT (ze 180 do 60 dni)?: 

 

A.  bez wpływu 
B.  niewielki pozytywny wpływ 
C.  wyraźny pozytywny wpływ  

 

47. Jaki wpływ na sytuację przedsiębiorstwa miały zastosowane instrumenty „pakietu antykryzysowego”?:  

A. przedsiębiorstwo nie korzystało z żadnego z instrumentów wsparcia  
B. bez większego wpływu 
C. niewielki pozytywny wpływ 
D. wyraźny pozytywny wpływ  

 

48-a. Które z dotychczasowych instrumentów wsparcia powinny być stosowane w przypadku przedłużania się (pogłębienia) fazy 
spowolnienia▼?:  

 

48-b. Które z dotychczasowych instrumentów powinny być stosowane na stałe, niezależnie od występowania sytuacji kryzysowej▼?: 

 
 

49. Czy pomocne byłyby inne (niewprowadzone) instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw?: [TAK / NIE] ► 
   Jeśli tak, to jakie? ▼: 

 

 
 


