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Streszczenie 

Kondycja sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r. pozostawała dobra i stabilna. Przyczyniła 

się do tego relatywnie dobra koniunktura na rynku krajowym, przy korzystnie kształtujących 

się cenach surowców, w tym spadających cenach paliw. Lepsze perspektywy sprzedaży prze-

łożyły się na oczekiwania dalszej poprawy sytuacji w I kw. br. 

Po obserwowanych od początku 2014 r. spadkach prognoz nowych zamówień i produkcji oraz 

obniżeniu dynamiki sprzedaży w II połowie 2014 r. pod koniec tego roku nieznacznie popra-

wiły się zarówno bieżące oceny popytu, jak i oczekiwania na kolejny kwartał. Zjawisko to od-

notowano mimo stosunkowo słabej koniunktury w krajach strefy euro oraz utrzymania em-

barga na import żywności przez Rosję. Na poprawę złożyć mogło się wiele czynników, w tym: 

pozyskanie nowych rynków zbytu, uruchomienie nowych kanałów sprzedaży (co pozwoliło 

na utrzymanie eksportu do Rosji), korekta zbyt pesymistycznych prognoz formułowanych w 

okresie, gdy przedsiębiorstwom wydawało się, że skutki konfliktu rosyjsko-ukraińskiego będą 

miały większy wpływ na ich kondycję, czy wreszcie ożywienie koniunktury na rynku krajo-

wym, które wzmacniała malejąca stopa bezrobocia i wzrost wynagrodzeń.  

Lepsze perspektywy sprzedaży zaowocowały planami zwiększenia zatrudnienia. Prognozy na 

I kw., które zwykle charakteryzuje sezonowy spadek (przewaga firm zwalniających pracowni-

ków), tym razem odznaczały się niewielką przewagą firm zamierzających zwiększyć liczbę 

pracujących osób, co spowodowało wyraźny wzrost wskaźnika prognoz zatrudnienia skory-

gowanego o wahania sezonowe. Plany stworzenia nowych miejsc pracy deklarują zarówno 

firmy usługowe, w tym zwłaszcza handel, jak i przemysł (głównie Przetwórstwo przemysło-

we) oraz budownictwo. Silny wzrost odsetka takich planów zauważono zwłaszcza w firmach z 

kapitałem zagranicznym. 

W ślad za planowanych zwiększaniem liczby etatów przedsiębiorstwa zamierzają również 

częściej podnosić płace. Wzrost optymizmu widać jednak wyłącznie w sektorze usługowym, w 

tym w transporcie i handlu. Skala podwyżek nie będzie przy tym dużo większa niż to obser-

wowano w poprzednich kwartałach (odsetek firm, które mają w planach zwiększenie płac 

wzrósł nieznacznie), a przy tym średnia podwyżka będzie niższa niż kwartał i rok wcześniej. 

Planom tym towarzyszy niewielki wzrost presji ze strony pracowników na podwyżki wyna-

grodzeń. Wzrost ten ma miejsce w warunkach spadających cen CPI, co może stanowić argu-

ment dla pracodawców nie zamierzających ulegać presji. Z drugiej jednak strony sektor przed-

siębiorstw, korzystając na spadkach cen surowców, uzyskuje obecnie wyższą rentowność, co 

może bardziej pozytywnie nastrajać kierownictwo firm do negocjacji płacowych. Podobnie, 

lepszy klimat do negocjacji płac może również tworzyć oczekiwany wzrost zatrudnienia. 

Dobre nastroje przedsiębiorstw, w tym też spadek niepewności w odniesieniu do otoczenia 

firm, przełożyły się na ich plany inwestycyjne. Nie oznacza to jeszcze znaczącego wzrostu licz-

by nowych projektów, w tym zwłaszcza przedsięwzięć mających na celu rozbudowę potencja-

łu produkcyjnego firm, niemniej przedsiębiorstwa planują przeznaczyć na inwestycje większe 

kwoty niż w analogicznym okresie ub.r. Większość tych wydatków zostanie wydana na re-
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monty lub wymianę parku maszynowego.  

W IV kw. 2014 r. zanotowano niewielką poprawę płynności. Pozwoliła ona przedsiębiorstwom 

na zwiększenie terminowości obsługi zadłużenia handlowego oraz poprawę obsługi zadłuże-

nia bankowego. Wartości wymienionych wskaźników pozostają od kilku kwartałów na do-

brym poziomie, obecnie kształtują się tylko nieznacznie poniżej wartości z 2007 r. 

Mimo wzrostu aktywności inwestycyjnej, zainteresowanie kredytem (również kredytem ope-

racyjnym) pozostaje niskie. W dalszym ciągu jest to związane z wystarczającymi środkami do 

pokrycia bieżących potrzeb, ostrożnością firm w podejmowaniu decyzji, jak też z niewielką 

skala projektów wymagających dodatkowego finansowania, a związanych z rozbudową 

przedsiębiorstwa. Dobre pozostają również warunki uzyskania kredytów. Sytuacja kredyto-

biorców jest obecnie najbardziej korzystna od 1989 r., ze względu na warunki uzyskania i spła-

ty kredytu, tj. najniższą od początku transformacji cenę kredytu oraz jego relatywnie dużą 

dostępność (dla firm posiadających zdolność kredytową). Część firm z branży budowlanej jak i 

sektora MSP w dalszym ciągu, co prawda, zgłasza problemy z otrzymaniem finansowania, a w 

przypadku akceptacji wniosku - płaci za kredyt wyraźnie więcej niż firmy z innych branż lub 

duże podmioty, ale i tu widać poprawę w ostatnim okresie. 

Nie widać sygnałów wzrostu inflacji w sektorze przedsiębiorstw. Do spadku cen PPI, który 

obserwujemy już dwa lata, w II półroczu 2014 r. dołączył postępujący spadek cen paliw, co 

sprzyja obniżaniu dynamiki kosztów w firmach i pozwala wielu z nich na utrzymanie marż 

bez konieczności podnoszenia cen. Trudno jednak na razie wnioskować, czy skala obniżek cen, 

zwłaszcza w branży transportowej, która najbardziej korzysta na spadkach cen paliw, może się 

jeszcze pogłębić. Dane historyczne pokazują bowiem brak dodatniej korelacji między zacho-

waniem się cen paliw i cen transportu. Ponadto okazuje się, że transport cechują nieco od-

mienne niż w innych branżach mechanizmy kalkulacji cen. W transporcie cena częściej jest 

narzucana przez kluczowych klientów firmy lub dyktowana przez głównych graczy rynko-

wych, natomiast w całej próbie najczęściej stosowanym sposobem jest kalkulacja w oparciu o 

koszty jednostkowe powiększone o marżę. Jeśli dodatkowo uwzględnimy niewielką jak dotąd 

presję na obniżenie cen, z jaką spotyka się branża transportowa, to nie należy oczekiwać wi-

docznych obniżek cen usług transportowych w I kw. br. 
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Sytuacja ekonomiczna 

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw 

w IV kw. 2014 r. pozostała dobra i stabilna. Pro-

gnozy na I kw. br. sugerują jej lekką poprawę. 

 

1. Bieżące oceny sytuacji 

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw 

pod koniec 2014 r. pozostawała dobra i stabilna 

(wskaźnik BOSE1 co prawda spadł o 0,7 pp. kw/kw, 

ale kształtował się powyżej swojej długookresowej 

średniej, jednocześnie wzrósł wskaźnik oceny fazy 

cyklu - o 0,5 pp. kw/kw, zwiększył się też wskaźnik 

ESI dla Polski; wszystkie trzy wymienione wskaź-

niki kształtowały się powyżej swoich poziomów 

sprzed roku).  

Wykres 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE 
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O dobrej kondycji firm zdecydowała relatywnie 

wysoka rentowność, której z kolei sprzyjały maleją-

ce ceny surowców. Spadki kosztów rekompensowa-

ły przedsiębiorstwom relatywnie niskie tempo 

wzrostu sprzedaży i nierosnące ceny na produkty 

finalne. Nadal niekorzystny wpływ na kondycję 

                                                                                                             
1 Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo 

dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bar-

dzo złej sytuacji 

firm miały zaś sankcje na wwóz niektórych towa-

rów spożywczych do Rosji, i co równie istotne, 

znaczące pogorszenie koniunktury na tamtym ryn-

ku oraz deprecjacja rubla. W przypadku sektora 

spożywczego konflikt spowodował spadki cen 

niektórych produktów. Mimo to ankietowane 

przedsiębiorstwa nieco rzadziej wskazywały wśród 

barier problemy wywołane przez konflikt rosyjsko-

ukraiński, choć większość firm zadeklarowała 

utrzymanie kontaktów handlowych z Rosją, co 

może oznaczać, że część z nich znalazła nowych 

odbiorców na innych rynkach lub nowy sposób 

sprzedaży na tamte rynki. Negatywnie na sytuację 

firm oddziaływały ponadto słabe odczyty koniunk-

tury w strefie euro, w tym zwłaszcza w Niemczech. 

Mimo braku ożywienia w otoczeniu zewnętrznym 

w IV kw. 2014 r. zanotowano niewielkie osłabienie 

bariery popytowej, czemu towarzyszył wzrost 

stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, co 

może sugerować dobre warunki sprzedażowe na 

rynku krajowym. Do problemów, które stały się 

bardziej widoczne w ostatnich miesiącach należy 

zaliczyć zmieniające się, skomplikowane i nieko-

rzystne w odczuciu przedsiębiorstw prawo i prze-

pisy, w tym niezmiennie ustawę o zamówieniach 

publicznych. Natomiast bariera kursowa (wahania 

kursu złotego i niekorzystny jego poziom) oraz 

bariera inflacyjna zmniejszyły się w opinii ankieto-

wanych. 

Za dobre i stabilne nastroje sektora przedsiębiorstw 

odpowiada ponadto obniżająca się niepewność w 

odniesieniu do otoczenia i warunków, w jakich 

działają firmy (przy czym podmioty zaangażowane 

w handel z Rosją lub Ukrainą także informują o 

malejącej niepewności). Spadek niepewności oraz 

dobre wyniki finansowe mają wyraźny pozytywny 

wpływ na decyzje rozwojowe sektora przedsię-

biorstw, o czym mowa w następnych rozdziałach. 
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Wykres 2 Bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności 

(ocena fazy cyklu) 
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Wykres 3 Najczęściej wymieniane bariery rozwoju 
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Wykres 4 Oceny niepewności sytuacji  
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Wykres 5 Economic sentiment indicator (ESO) 
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Źródło: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eur

oindicators/business_consumer_surveys/main_tables 

 

2. Prognozy sytuacji ekonomicznej 

Lepsze perspektywy sprzedaży, przy korzystnie 

oddziałujących na poziom marż cenach surowców, 

w tym zwłaszcza obserwowanym spadku cen pa-

liw, zaowocowały niewielką poprawą oczekiwań w 

odniesieniu do przyszłej sytuacji ekonomicznej 

(wskaźnik WPSE pozbawiony wahań sezonowych 

na I kw. br. wzrósł o 2,7 pp. kw/kw i przyjął war-

tość o 0,1 pp. wyższą niż przed rokiem, tj. nieco 

powyżej poziomu swojej długookresowej średniej). 

Można natomiast mówić o stabilizacji odnośnie do 

przewidywanego czasu trwania problemów w tych 

firmach, które są w słabej lub złej kondycji (wskaź-

nik prognoz średniookresowych w przedsiębior-

stwach, które borykają się z kłopotami zachowuje 

się dość stabilnie w ostatnich kwartałach, tj. nieco 

powyżej poziomu sprzed roku). 
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Wykres 6 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw WPSE (w perspektywie kwartału) 
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Wykres 7 Wskaźnik prognoz średniookresowych – 

czas oczekiwania na poprawę koniunktury 
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3. Analiza sytuacji sektora przedsię-
biorstw w podstawowych przekrojach 

W IV kw. 2014 r. zmiany sytuacji w obrębie anali-

zowanych branż i klas były w większości przypad-

ków niewielkie. Wyraźniejsze wahania zanotowano 

w branży budowlanej, a także wśród jednostek w 

oferujących produkty konsumpcyjne nietrwałe, 

gdzie sytuacja uległa pogorszeniu; natomiast wy-

raźna poprawa kondycji nastąpiła wśród przedsię-

biorstw przetwórczych sprzedających wyłącznie w 

kraju, a ponadto w firmach produkujących dobra 

inwestycyjne i trwałe konsumpcyjne.  

Nastroje sektora budowlanego wyraźnie obniżyły 

się, po trwającej 5 kwartałów korekcie spadkowego 

trendu obserwowanego od II połowy 2009 r. (BOSE 

spadł do najniższego poziomu od 2004 r. i kształtuje 

się obecnie na najniższym poziomie na tle pozosta-

łych sekcji PKD). Spadki te nie znalazły odzwier-

ciedlenia w zachowaniu się innych wskaźników w 

tej sekcji, w tym ocen popytu, zmian poziomu marż, 

czy ocen płynności. Również większość prognoz 

sektora budowlanego pozostała relatywnie dobra. 

Wyjątek stanowiły prognozy nowych zamówień, 

które dość silnie pogorszyły się, co może oznaczać, 

że w dłuższej perspektywie (tj. po I kw.) sektor 

budowlany może przewidywać problemy ze znale-

zieniem odbiorców. Ponadto firmy budowlane mają 

w planach zwiększenie nakładów inwestycyjnych, 

co może również być powodem gorszych nastro-

jów, biorąc pod uwagę trudności przy pozyskaniu 

finansowania bankowego, z jakimi boryka się ta 

grupa firm. 

Wykres 8 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE w przemyśle, budownictwie i pozo-

stałych usługach 
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Kolejną grupą przedsiębiorstw, które pod koniec 

2014 r. odnotowały pogorszenie kondycji były firmy 

przetwórcze oferujące dobra konsumpcyjne nie-

trwałe, w tym m.in.: branże tekstylna, odzieżowa 

oraz spożywcza. Wydaje się, że dla branży spożyw-

czej większym problemem były malejące ceny i w 

efekcie tego marże, niż problemy ze znalezieniem 

odbiorcy, co było pośrednim skutkiem konfliktu 

rosyjsko-ukraińskiego (mimo stosunkowo niewiel-

kiego udziału eksportu na te rynki). Natomiast 

branże odzieżowa i tekstylna, które mimo braku 
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embarga są nawet bardziej narażone na skutki kon-

fliktu z Rosją (obie branże cechuje większy udział 

sprzedaży na te rynki), oceniły swoją kondycję na 

bardzo niskim poziomie, choć nie towarzyszyły 

temu wyraźne redukcje cen w IV kw. Branże te 

odznaczają się jednak w ostatnich latach niskim 

poziomem optymizmu ocen, co wynikać może z 

bardziej konkurencyjnych warunków, w jakich 

muszą działać i wyższej odczuwalnej niepewności 

niż np. branża spożywcza, która nastawiona jest w 

znacznie większym stopniu na rynek krajowy. Gor-

sze nastroje branży odzieżowej kształtowane mogą 

być również przez słabą koniunkturę w Niemczech. 

Wykres 9 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE w przetwórstwie wg rodzaju ofero-

wanych produktów 
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W grupie przedsiębiorstw, które zanotowały wy-

raźną poprawę sytuacji pod koniec 2014 r. znalazły 

się przedsiębiorstwa oferujące dobra inwestycyjne. 

Wzrosty BOSE w tych firmach notowane są od 

połowy 2013 r., czemu jednocześnie towarzyszy 

wzrost dynamiki inwestycji. W IV kw. 2014 r. miał 

tam miejsce dalszy wzrost stopnia wykorzystania 

mocy produkcyjnych, przy jednak pewnych trud-

nościach w utrzymaniu poziomu marż. Lepsza 

sytuacja w grupie firm oferujących produkty kon-

sumpcyjne trwałe wynikała z kolei z wyraźnego 

wzrostu marż w tej grupie, przy braku większych 

zmian w odniesieniu do poziomu wykorzystania 

mocy produkcyjnych.  

W przedsiębiorstwach przetwórczych zorientowa-

nych wyłącznie na rynek krajowy miało miejsce 

wyraźne odbicie w górę ocen sytuacji ekonomicz-

nej, jednak przy zachowaniu niskiego ich poziomu 

względem eksporterów z tej sekcji. Poprawa ta była 

obserwowana w większości firm wg rodzaju ofe-

rowanego produktu, poza producentami dóbr in-

westycyjnych. O poprawie sytuacji firm sprzedają-

cych w kraju mógł zadecydować wzrost ich zy-

skowności, czemu służyły spadki cen surowców, 

ale biorąc pod uwagę odmienne zachowanie się 

wskaźników BOSE w grupie eksporterów, którzy 

również korzystali na spadkach cen surowców, a 

także słabą koniunkturę na rynkach naszych naj-

większych zagranicznych odbiorców i złagodzenie 

bariery popytowej, można wnioskować, że ważnym 

czynnikiem poprawy kondycji mogło być również 

ożywienie koniunktury na rynku krajowym. 

Wykres 10 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji eko-

nomicznej BOSE w podziale wg rynku eksportowe-

go i krajowego 
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Ramka 1 Efekty spadku cen surowców  

Od końca 2012 r. obserwujemy ujemną dynamikę cen PPI, a od połowy 2014 r. znaczący spadek cen ropy 

naftowej na rynkach światowych, a w efekcie tego również obniżki cen paliw. I choć skala spadków cen 

paliw jest w Polsce znacznie mniejsza niż ropy naftowej (na co wpływ ma zarówno wysoki udział podat-

ków w cenie paliwa, jak i wzrost marż firm), a spadki cen PPI są rzędu 1-2% w skali roku, to obniżki te 

obserwowane są od dłuższego czasu i w zauważalny sposób przekładają się na koszty sektora przedsię-

biorstw, a w efekcie tego mogą mieć wpływ na utrwalenie się ujemnych oczekiwań inflacyjnych. 

Ze względu na relatywnie duży udział kosztów paliw w kosztach branży transportowej, to ona powinna 

obecnie odczuć najsilniejsze skutki spadku cen (w transporcie lądowym udział kosztów paliw sięgać może 

nawet 20% kosztów ogółem2). Wskazywać na to mogą również deklaracje przedsiębiorstw. Obserwowane 

spadki cen surowców zostały uznane bowiem za generalnie korzystne z punktu widzenia kondycji firm, w 

tym szczególnie pozytywnie oceniła te spadki grupa firm transportowych. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że firmy które uważają spadki cen PPI za korzystne, same rzadziej obniżają ceny, ale są niejako 

beneficjentami tych obniżek, zyskując na malejących kosztach surowców. Skutkiem tego osiągają też 

wzrost marż. Ponadto, dane historycznie pokazują, że między zmianami cen paliw i zmianami cen trans-

portu nie ma dodatniej korelacji. Wpływ na to ma m.in. niejednorodny charakter branży3, ale także wysoki 

stopień konkurencji w jej obrębie. W konsekwencji działania silnej konkurencji rynkowej, odmiennie niż w 

innych branżach, ceny transportu kształtowane są tam częściej przez kluczowych klientów i dużych graczy 

rynkowych (ten mechanizm działa głównie na rynku krajowym), niż w oparciu o mechanizm typu: koszty 

plus marża, a zatem w oparciu o metody kalkulacji cen, które przeważają w pozostałych przedsiębior-

stwach.  

Wykres 11 Mechanizmy cenowe w próbie i sekcji tranport (rynek krajowy i zagraniczny)  
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Źródło: Ankieta Roczna NBP – dane za kwiecień-maj 2014 

A- koszty jednostkowe+stała marża, B-koszty jedn.+zmienna marża, C-najwyższy akceptowany poziom, D-kluczowi 

klienci , E-inne firmy/konkurencja, F-analogiczne produkty importowane, G-cena urzędowa, I-inne mechanizmy 

                                                                                                                                                                                                                                
2 Pod koniec 2005 r. ankietowane przedsiębiorstwa zostały zapytane o udział kosztów paliw w kosztach ogółem. Z danych 

wynika, że w transporcie udział ten jest najwyższy na tle pozostałych sekcji PKD i wynosi średnio 14,5%, w tym w transporcie 

lądowym – 19,8%. W sekcji Przetwórstwo przemysłowe udział ten wynosi średnio 1,4%. Mniejsze firmy charakteryzują się 

generalnie większym udziałem kosztów paliw. 
3 Sekcja transport nie jest jednorodna. Należą do niej zarówno duże, najczęściej międzynarodowe firmy związane z transportem 

morskim i lotniczym, firmy oferujące pasażerskie usługi transportowe (zarówno państwowe, samorządowe, jak i prywatne), 

duża grupa przedsiębiorstw, w tym z sektora MSP, zajmujących się przewozem drogowym towarów, a ponadto branża logi-

styczna oraz pocztowa. W próbie najsilniej reprezentowany jest transport drogowy towarów, jak też transport lądowy pasa-

żerski, i to właśnie zachowanie tych firm ma największy wpływ na kształtowanie się wskaźników całej sekcji w świetle da-

nych ankietowych. Tymczasem w przypadku danych finansowych i oficjalnych statystyk wymienione branże (mimo dużej 

liczby firm) mają wyraźnie mniejszy wkład do agregatu całej sekcji. 
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Nie ma zatem wyraźnych przesłanek wskazujących na to, że branża transportowa zareaguje w najbliższym 

czasie znaczącymi obniżkami cen usług przewozowych. Nie wskazują na to również prognozy cen formu-

łowane przez te przedsiębiorstwa. Będzie to jednak również uwarunkowane zachowaniem się kluczowych 

klientów tej sekcji. 

Sprzyjające uwarunkowania kosztowe transportu, jak też relatywnie wysoki poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych (w ostatnich latach poziom ten kształtuje się stale powyżej poziomu przeciętnego w próbie, 

co oznacza, że firmy transportowe nie mają istotnych problemów ze znalezieniem odbiorców na swoje 

usługi) przekładają się pozytywnie na kondycję branży. Efektem tego jest m.in. wyraźna poprawa prognoz 

zatrudnienia i płac, jaką odnotowano w I kw. br. Wydaje się zatem, że branża transportowa raczej wyko-

rzysta sprzyjające warunki do rozwoju.  

Podsumowując, trudno jednoznacznie ocenić, czy w najbliższym czasie obserwowane spadki cen surow-

ców, w tym paliw, spowodują wyraźniejsze i powszechne spadki cen towarów i usług w sektorze przed-

siębiorstw. Prognozy cen pozostają, co prawda, na jednym z najniższych poziomów w historii badań (ale 

też obserwowane w ciągu ostatniego kwartału zmiany nie pokazały wzrostu odsetka firm zamierzających 

obniżyć ceny), a presja na dokonanie obniżek cen nieznacznie rośnie w odczuciu firm, ale jednocześnie 

branża transportowa, która najbardziej zyskuje na spadkach cen paliw nie sygnalizuje obniżek, natomiast 

pozostałe branże odznaczają się relatywnie niskim udziałem kosztów paliw w kosztach ogółem (w prze-

twórstwie 1,4%). Być może zatem firmy będą się starały wykorzystać tę sytuację, żeby osiągnąć wyższą 

rentowność sprzedaży. 

 

Wykres 12 Wskaźniki cen paliw i transportu 
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Wykres 13 Wpływ spadku cen PPI, w tym paliw na 

kondycję przedsiębiorstw – dane za IV kw. 2014 
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Wykres 14 Wpływ spadku cen PPI a zachowanie 

cen i marż przedsiębiorstwa  
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Wykres 15 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE w całej sekcji transport oraz w trans-

porcie lądowym 
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Wykres 16 Presja na obniżenie cen ze strony od-

biorców firmy i presja firm na dostawcach  
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Wykres 17 Presja na obniżenie cen ze strony odbior-

ców firmy (pominięto firmy, które nie negocjują cen) 
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Popyt i produkcja 

Prognozy popytu, zamówień oraz produkcji 

wskazują na wyraźną poprawę koniunktury, która 

powinna mieć charakter trwały. Odsetek przed-

siębiorstw, które deklarują popyt jako barierę 

rozwoju zbliża się do poziomów, które obserwo-

wano przed wybuchem międzynarodowego kry-

zysu finansowo-gospodarczego. 

 

Dane za IV kw. 2014 oraz prognozy formułowane 

na I kw. 2015 wskazują na wyraźną poprawę ko-

niunktury w sektorze przedsiębiorstw. Z jednej 

strony odsetek przedsiębiorstw deklarujących pro-

blemy z popytem jako barierę rozwoju maleje od 

blisko dwóch lat i zbliża się do poziomów notowa-

nych przed wybuchem międzynarodowego kryzy-

su finansowo-gospodarczego; z drugiej zaś popra-

wiają się również prognozy przedsiębiorstw doty-

czące popytu, zamówień oraz produkcji. Co więcej, 

przedsiębiorstwa oczekują, że poprawa koniunktu-

ry będzie miała charakter trwały (na co wskazuje 

rosnący i znajdujący się powyżej długookresowej 

średniej wskaźnik prognoz trwałego komponentu 

popytu).  

Oczekiwana poprawa koniunktury w sektorze 

przedsiębiorstw niefinansowych koresponduje ze 

stabilną od dłuższego czasu dynamiką wzrostu 

PKB, notowaną pomimo obaw o sytuację finanso-

wo-gospodarczą w strefie euro oraz konsekwencje 

konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W IV kw. 2014 r. 

spadł również odsetek przedsiębiorstw deklarują-

cych problemy związane z konfliktem rosyjsko-

ukraińskim oraz szeroko rozumianą niepewność, 

jako czynniki istotne dla kondycji ekonomicznej 

przedsiębiorstwa. 

 

 

Wykres 18 Bariera popytu 

 

 

Wykres 19 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, 

trwałego komponentu popytu, zamówień oraz 

produkcji 

 
 

W ujęciu przekrojowym na tle próby pozytywnie 

wyróżniają się prognozy formułowane przez  

przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego 

oraz firmy transportowe; negatywnie zaś oczeki-

wania koniunktury deklarowane przez energetykę. 

Od dwóch lat przetwórstwo przemysłowe notuje 

najlepsze prognozy popytu spośród analizowanych 

klas przedsiębiorstw w przekroju wg sekcji PKD4. 

Bardziej wnikliwa analiza przedsiębiorstw prze-

twórstwa przemysłowego wg przeznaczenia pro-

dukcji wskazuje, że za pozytywne wyniki całej 

sekcji na przestrzeni ostatnich dwóch lat odpowia-

                                                                                                             
4 Wyjątek stanowi ubiegły kwartał, kiedy to – jednorazowo – 

energetyka formułowała marginalnie lepsze prognozy po-

pytu niż przetwórstwo przemysłowe. 
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dali w głównej mierze producenci nietrwałych dóbr 

konsumpcyjnych oraz dóbr zaopatrzeniowych. Od 

roku pozytywny wkład wnoszą również producen-

ci dóbr inwestycyjnych. Na tle klas zdefiniowanych 

wg przeznaczenia produkcji wyraźnie wyróżnia się 

zaś bardzo wysoka wariancja prognoz formułowa-

nych przez producentów trwałych dóbr konsump-

cyjnych.   

Wykres 20 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju wg sekcji PKD 

 

W przypadku firm transportowych uwagę zwraca 

nie tyle sam poziom prognoz popytu, co ich dyna-

mika, która na przestrzeni ostatniego okresu przyję-

ła kształt litery „V”. O ile w ubiegłym kwartale 

odnotowano silne pogorszenie prognoz popytu i 

zamówień, które prawdopodobnie wynikało z 

obaw związanych z konfliktem rosyjsko-

ukraińskim, o tyle w bieżącym kwartale prognozy 

koniunktury zdecydowanie poprawiły się i zbliżyły 

do poziomów notowanych przed rozpoczęciem 

konfliktu. Można oczekiwać, że istotny wpływ na 

poprawę prognoz wywarły silnie spadki cen ropy i 

paliw z IV kw. 2014 r., które umożliwiają firmom 

transportowym uzyskanie wyższej marży. Czynni-

kiem, który przyczynił się do poprawy prognoz 

popytu mogło być również relatywne ustabilizo-

wanie konfliktu polegające na wyłonieniu się linii 

podziału pomiędzy terenami kontrolowanymi 

przez administrację ukraińską a terenami kontro-

lowanymi przez separatystów. 

 

Wykres 21 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju wg przeznaczenia produkcji 

 

Prognozy popytu formułowane przez energetykę 

wykazują silną zależność od czynników pogodo-

wych. Zaobserwowany spadek prognoz popytu 

ogółem należy traktować z tym większą dozą 

ostrożności, że przeciętne temperatury notowane w 

IV kw. 2014 r. były znacznie wyższe niż długookre-

sowa średnia dla IV kw. Ponadto analiza prognoz 

trwałego komponentu popytu wskazuje, że ograni-

czenie dynamiki popytu powinno mieć charakter 

tymczasowy, a w dłuższym okresie można spo-

dziewać się jego wzrostu (wskaźnik prognoz trwa-

łego komponentu popytu wzrósł i znajduje się po-

wyżej długookresowej średniej).  

Wykres 22 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju w budownictwie 

 

Z perspektywy uzyskanych wyników trudno jed-

noznacznie ocenić kierunek zmian koniunktury w 

budownictwie. Z jednej strony prognozy popytu 

(zarówno ogółem, jak i jego trwałego komponentu) 

zanotowały wzrosty, ale z drugiej prognozy zamó-

wień silnie spadły. Prognozy produkcji wskazują 
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zaś, że dynamika produkcji budowlanej powinna w 

I kw. 2015 r. utrzymać zbliżony, lecz nieco wyższy 

poziom niż przed kwartałem. Można oczekiwać, że 

różnokierunkowe zmiany prognoz odzwierciedlają 

malejącą liczbę zamówień przy równoczesnym 

wzroście wartości pojedynczego zamówienia, a siła 

obydwu efektów jest zbliżona. 
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Eksport i jego opłacalność 

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eks-

portu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. 

Mimo to prognozy formułowane przez eksporte-

rów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać 

relatywnie niskiej dynamiki eksportu. 

Analizowane dane wskazują na stabilną i bardzo 

wysoką konkurencyjność cenową oraz opłacalność 

sprzedaży zagranicznej, a także niską barierę kur-

sową działalności przedsiębiorstw. Pomimo wyso-

kiej konkurencyjności cenowej i opłacalności eks-

portu, prognozy formułowane przez eksporterów 

pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać niższej 

niż przeciętna dynamiki podpisywania nowych 

umów eksportowych oraz wartości eksportu. 

Długo utrzymująca się dodatnia różnica między 

kursem rynkowym złotego a deklarowanym kur-

sem opłacalności eksportu sprawia, że zarówno 

średni udział nieopłacalnego eksportu w przycho-

dach z eksportu, odsetek eksporterów informują-

cych o nieopłacalnym eksporcie, jak i odsetek firm 

deklarujących problemy z kursem walutowym jako 

barierę rozwoju znajdują się na stabilnych pozio-

mach, zbliżonych do historycznych minimów. 

Czynnikiem sprzyjającym niskiej barierze kursowej 

oraz opłacalności eksportu mogły być jednak nie 

tylko korzystne poziomy kursów walutowych, ale 

również ich stabilizacja. Z perspektywy lat 2008-

2011 – pomimo konfliktu rosyjsko-ukraińskiego – 

zakres wahań kursu złotego, szczególnie względem 

euro, był w ostatnim roku relatywnie niewielki5. 

 

 

                                                                                                             
5 Wyjątkiem było relatywnie silne osłabienie złotego w dru-

giej połowie grudnia, które miało miejsce po terminie spły-

wu ankiet i nie mogło wpłynąć na oceny przedsiębiorstw. 

Wykres 23 Kurs euro, przy którym eksport staje się 

nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs euro 

 

 

Wykres 24 Kurs dolara, przy którym eksport staje 

się nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs dolara 

 

 

Wykres 25 Opłacalność eksportu 
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Wykres 26 Bariera kursu walutowego oraz rzeczy-

wiste kursy euro i dolara 

 

 

Wykres 27 Średni udział eksportu w przychodach 

(wśród eksporterów) oraz średni udział importu 

zaopatrzeniowego w kosztach (wśród importerów) 

 

 

Wykres 28 Wskaźnik umów eksportowych i no-

wych umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz 

eksportu 

 

 

Pewnym potwierdzeniem wysokiej opłacalności 

eksportu mogą być również dane nt. średniego 

udziału eksportu w przychodach eksporterów oraz 

średniego udziału importu zaopatrzeniowego w 

kosztach importerów. Obydwie wielkości utrzymu-

ją się wyraźnie powyżej długookresowych średnich, 

co koresponduje z rosnącą na przestrzeni ostatnich 

lat otwartością polskiej gospodarki. O ile jednak w 

pierwszym przypadku od 2011 r. obserwujemy 

trend wzrostowy, o tyle w drugim – trend malejący. 

Jeśli wspomniane tendencje miałyby się utrzymać 

działałyby one w kierunku zmiany statusu polskiej 

gospodarki z importera na eksportera netto.  

Pomimo bardzo wysokiej konkurencyjności ceno-

wej oraz opłacalności eksportu, obydwa analizowa-

ne wskaźniki prognostyczne eksportu znajdują się 

poniżej swoich długookresowych średnich na po-

ziomach zbliżonych do tych sprzed kwartału. Po-

zwala to w najbliższym czasie spodziewać się rela-

tywnie niskiej dynamiki eksportu. Bardziej wnikli-

wa analiza zjawiska wskazuje, że tylko w niewiel-

kim stopniu możne być to skutkiem konfliktu rosyj-

sko-ukraińskiego. Choć spośród przedsiębiorstw, 

które w III kw. 2014 r. były obecne na rynku rosyj-

skim lub ukraińskim, ok. 9% firm wycofało się w IV 

kw. 2014, to równocześnie podobna liczba przed-

siębiorstw zainicjowała swoją obecność na tych 

rynkach, a ostateczny bilans wyniósł -1% (liczebno-

ści firm). Ponadto wskaźniki nowych umów eks-

portowych oraz prognoz eksportu są wyższe w 

przypadku eksporterów obecnych w Rosji lub na 

Ukrainie niż w przypadku eksporterów, którzy są 

nieobecni na tych rynkach. Kwartalne dynamiki 

wskaźników są zaś w obydwu przypadkach zbliżo-

ne. Tym samym, można się spodziewać, że kluczo-

wą rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej 

prognoz odgrywać będzie koniunktura w strefie 

euro. 
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Zatrudnienie 

Prognozy zatrudnienia w I kw. 2015 r. uległy wy-

raźnej poprawie w relacji kwartalnej oraz rocznej. 

 

1. Prognozy zatrudnienia 

Prognozy zatrudnienia na I 2015 r. wyraźnie po-

prawiły się, po okresach stabilizacji w 2014 r. (dane 

po uwzględnieniu korekty sezonowej). Od ponad 

roku więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż 

jego spadek, po ponad 5 latach przewagi redukcji 

zatrudnienia (wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 4,0 

pp. kw/kw i 4,2 pp. r/r do 7,4% i jest zdecydowanie 

wyższy od swojej długoterminowej średniej). 

Wykres 29 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo 

odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane odsezono-

wane) a saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany 

o co najmniej 1%) 

 

Perspektywy zatrudnienia wg Manpower (Baro-

metr Manpower Perspektyw Zatrudnienia) 

na I kw. 2015 r. pokazują, że Polska sytuuje się 

obecnie za najszybciej rozwijającymi się krajami 

Azji czy Brazylią, Turcją oraz USA, ale też za więk-

szością krajów europejskich. Prognozy zatrudnienia 

wg Manpower są jednak bardziej pesymistyczne 

niż wg SM NBP (tj. odnotowano niewielki spadek).  

 

Wykres 30 Prognozy zatrudnienia wg Manpower w 

I kw. 2015 r. (saldo, dane odsezonowane). 

 

Zwraca uwagę fakt, że firmy, które nie przewidują 

w I kw. br. zmian swojej sytuacji, tj. zmian kondycji, 

popytu, zamówień, produkcji oraz oceniają nie-

pewność (odnośnie przyszłej sytuacji ekonomicznej) 

jako umiarkowaną, również informują o poprawie 

optymizmu prognoz zatrudnienia i przewidują 

wzrost zatrudnienia (na ogół w niewielkiej skali). 

Także w grupie o relatywnie niskim poziomie wy-

korzystania potencjału przetwórczego (do 75%) 

prognozy w I kw. br. poprawiły się i zatrudnienie 

nieco wzrośnie. Tradycyjnie dobre i optymistyczne 

oceny i prognozy kondycji, popytu, produkcji, za-

mówień, niepewności przekładają się najczęściej na 

plany wyraźnego wzrostu zatrudnienia, podczas 

gdy przedsiębiorstwa przewidujące niekorzystne 

kształtowanie się tych czynników prognozują naj-

częściej redukcję liczby pracowników.  

2. Prognozy zatrudnienia – analiza w 
podstawowych przekrojach 

W podziale wg form własności poprawę prognoz 

zatrudnienia w ujęciu kwartalnym i wyraźny 

wzrost zatrudnienia odnotowały przedsiębiorstwa 

prywatne, zwłaszcza z przewagą kapitału zagra-

nicznego. W firmach prywatnych krajowych planu-

je się również wzrost zatrudnienia, ale w mniejszej 

skali. 
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Wykres 31 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg 

sektorów własności (dane odsezonowane) 

 

Wśród sekcji największy optymizm prognoz za-

trudnienia prezentuje przetwórstwo przemysłowe 

(wyraźny wzrost zatrudnienia). W podziale według 

przeznaczenia produkcji prognozy poprawiły się w 

prawie wszystkich klasach. Spadek zatrudnienia 

spodziewany jest jedynie w grupie firm specjalizu-

jących się w produkcji dóbr energetycznych. Naj-

lepsze prognozy i najwyższy wzrost zatrudnienia 

przewidują producenci dóbr inwestycyjnych, a 

także dóbr konsumpcyjnych nietrwałych. W bu-

downictwie zanotowano zdecydowaną poprawę 

prognoz zatrudnienia i przewidywany jest wyraźny 

jego wzrost (po raz pierwszy od 2009 r.). Prognozy 

zatrudnienia w tym sektorze rosną systematycznie 

od połowy 2013 r., poza spadkiem w IV kw. 2014 r. 

Górnictwo kontynuuje wyraźny spadek zatrudnie-

nia. 

Wykres 32 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w bu-

downictwie, przemyśle oraz usługach (dane odse-

zonowane) 

 

W usługach prognozowany jest również wzrost 

zatrudnienia. Wśród sekcji usługowych optymizm 

prognoz wzrósł najbardziej w handlu, ale również 

w transporcie (nieznaczny wzrost) oraz w pozosta-

łych usługach. Lepsze prognozy zatrudnienia for-

mułuje sektor usług dla biznesu niż dla konsumen-

tów (w obu grupach nastąpi wzrost). Natomiast w 

sektorze usług nierynkowych zatrudnienie może się 

obniżyć.  

Wykres 33 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w sek-

cjach usługowych (dane odsezonowane) 

 

Od ponad 4 lat wskaźnik prognoz zatrudnienia dla 

eksporterów kształtuje się powyżej wartości dla 

firm nieeksportujących. W I kw. 2015 r. przewaga 

eksporterów jeszcze zwiększyła się, choć prognozy 

zatrudnienia poprawiły się również w grupie firm 

działających wyłącznie na rynku krajowym (nie-

znaczny wzrost zatrudnienia). W przedsiębior-

stwach działających na rynkach zagranicznych 

wzrost zatrudnienia przewidywany jest nie tylko u 

wyspecjalizowanych eksporterów, ale też w jed-

nostkach operujących głównie na rynku krajowym. 

Firmy, które spodziewają się w I kw. br. wzrostu 

sprzedaży zagranicznej, planują coraz wyższy 

wzrost zatrudnienia.  

Poprawa prognoz zatrudnienia nastąpi zarówno w 

przedsiębiorstwach dużych, jak i oraz w firmach z 

sektora MSP. W firmach dużych zatrudnienie bę-

dzie rosnąć szybciej. Spadek optymizmu prognoz 

nastąpił jednak w przedsiębiorstwach największych 

(2000 i więcej osób), ale zatrudnienie w nich wzro-

śnie.  
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Wykres 34 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a zaan-

gażowanie w eksport oraz w klasie eksporterów o 

rosnącym eksporcie (dane odsezonowane)  

 
 

 

Wykres 35 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas 

wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane) 
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Wynagrodzenia 

Planowane podwyżki wynagrodzeń w I kw. br. nie 

będą znaczne – będą miały nieco większy zasięg 

oraz mniejszą średnią wysokość.  

Presja płacowa wzrosła, ale utrzymuje się nadal na 

niewysokim poziomie – jedynie ok. 8% przedsię-

biorstw rejestruje obecnie wzrost nacisków płaco-

wych  

Relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wy-

dajności pracy w IV kw. 2014 r. była podobna jak w 

III kw. – nadal zdecydowanie więcej przedsię-

biorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż 

wynagrodzenia. 

 

1. Prognozy wzrostu płac 

W I kw. 2015 r. podwyżki płac będą miały nieco 

większy zasięg niż w poprzednim kwartale (po 

uwzględnieniu korekty sezonowej; zwiększyć wy-

nagrodzenia planuje w rzeczywistości 23,7% przed-

siębiorstw). Odsetek przedsiębiorstw zamierzają-

cych dokonać podwyżek kształtuje się nadal poni-

żej średniej dla lat 2005 - 2015.  

Wykres 36 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki wynagrodzeń oraz odsetek pracowni-

ków objętych podwyżkami  

 

Wzrost płac obejmie jednak nieco większą część 

ogółu zatrudnionych, za sprawą częstszego wzrostu 

wynagrodzeń w firmach dużych, niż w MSP. Za-

sięg redukcji płac nieco spadł i pozostaje bardzo 

nieznaczny (0,7% zatrudnionych, 1,7% firm). 

Wykres 37 Średnia i mediana planowanych pod-

wyżek wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw, 

które planują podnieść wynagrodzenia) 

 

W przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć 

płace, średnia wysokość planowanych podwyżek w 

I kw. 2015 r. będzie jednak nieco niższa od średniej 

w poprzednim kwartale (wyniesie 4,4%). Większość 

podwyżek płac będzie bardzo umiarkowana co do 

skali - dominują wzrosty płac do 5%. Zarówno rela-

tywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10%), 

jak i redukcja wynagrodzeń planowane są bardzo 

rzadko.  

Wykres 38 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany 

płac (% przedsiębiorstw) 

 

Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie 

robią tego kosztem poziomu zatrudnienia - rzadziej 

niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jedno-

czesnym zmniejszaniu liczby pracowników. Nie-

liczne firmy, które przewidują redukcję płac znacz-

nie częściej niż inne przedsiębiorstwa będą też w I 

kw. redukować zatrudnienie.  
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2. Prognozy wzrostu płac – analiza w 
podstawowych przekrojach 

Wprawdzie przedsiębiorstwa publiczne zamierzają 

w I kw. br. częściej podnosić wynagrodzenia niż 

firmy prywatne, ale w czołówce są jednak przed-

siębiorstwa z kapitałem zagranicznym oraz samo-

rządowe, zaś podmioty krajowe prywatne formułu-

ją nadal najsłabsze prognozy płac. 

Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 

wynagrodzeń (dane odsezonowane) spadł w relacji 

kwartalnej oraz rocznej w budownictwie oraz w 

niewielkim stopniu w przemyśle, wzrósł zaś w 

usługach. W branżach usługowych odsetek ten 

zwiększył się przede wszystkim w transporcie oraz 

w handlu.  

Wykres 39 Planowane podwyżki wynagrodzeń a 

sektor PKD (odsetek podwyższających w sektorze) 

 

Wśród klas zatrudnienia tradycyjnie częściej zamie-

rzają podnosić wynagrodzenia przedsiębiorstwa 

duże niż z sektora MSP. W I kw. br. firmy najmniej-

sze (mniej niż 50 osób) będą podnosić płace najrza-

dziej, zaś przedsiębiorstwa największe (2000 i wię-

cej pracowników) - najczęściej.  

Przy nadal stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia 

potrzeba zatrudnienia nowych pracowników naj-

częściej nie wiąże się z koniecznością oferowania 

wyższych wynagrodzeń. Znakomita większość 

przedsiębiorców (ok. 80%) zatrudniając nowych 

pracowników w IV kw. 2014 r., bądź planując ich 

zatrudnienie w I kw. br., proponuje im wynagro-

dzenia zbliżone do wynagrodzeń osób już pracują-

cych o podobnych kwalifikacjach. Nadal firmy 

gotowe są nowym pracownikom znacznie częściej 

oferować niższe wynagrodzenia niż wyższe. 

3. Podwyżki płac a wzrost wydajności 
pracy 

Przy ujemnych dynamikach większości kategorii 

kosztowych, rosnące (choć umiarkowanie) koszty 

pracy mogą potencjalnie wpływać negatywnie na 

wyniki przedsiębiorstw. Obserwacje empiryczne 

nie potwierdzają tego typu efektów, choć odsetek 

przedsiębiorstw, w których wzrost płac był szybszy 

niż wzrost wydajności wzrósł nieco w relacji do 

poprzedniego kwartału. Jednakże w IV kw. 2014 r. 

odsetek firm, w których wydajność rośnie szybciej 

niż wynagrodzenia jest nadal wielokrotnie wyższy 

niż udział firm, w których wydajność nie nadąża za 

płacami. Większość przedsiębiorstw (51,5%) dekla-

ruje, że nie wzrastają ani wynagrodzenia, ani wy-

dajność pracy. W 20,5% firm dynamiki płac i wy-

dajności są zbliżone.  

Wykres 40 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu 

wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wy-

kresie płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność) 

 

Wzrost wynagrodzeń nie przewyższa wzrostu wy-

dajności w ok. 81% przedsiębiorstw, w których 

wynagrodzenia rosły. Odsetek przedsiębiorstw, w 

których wzrost płac był szybszy niż wzrost wydaj-

ności wzrósł nieco w relacji do poprzedniego kwar-

tału - najbardziej w budownictwie, w mniejszym 

stopniu w usługach. 
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Wykres 41 Odsetek przedsiębiorstw, w których 

wzrost płac był w ciągu roku szybszy niż wzrost 

wydajności pracy wg 3 sektorów (próba ograniczo-

na do firm, w których wynagrodzenia wzrosły) 

 

4. Presja płacowa 

W IV kw. 2014 r. presja płacowa wyraźnie zwięk-

szyła się, choć nadal utrzymywała się na niskim 

poziomie. Nieco mniej przedsiębiorstw zadeklaro-

wało brak presji płacowej ze strony pracowników, 

ale nadal to nieomal połowa populacji. Wzrósł jed-

nak odsetek respondentów informujących zarówno 

o nasilaniu się nacisków na wzrost wynagrodzeń 

(do 7,9%), jak i o istnieniu presji płacowej w skali 

umiarkowanej, tj. nie większej niż dotychczas.  

Wykres 42 Naciski płacowe  

 
 

Wykres 43 Naciski płacowe a prognozy wzrostu 

płac 

 

 

Presja płacowa ze strony pracowników jest najbar-

dziej odczuwalna w transporcie (14,1%) oraz w 

przemyśle przetwórczym (9,6%).  

Naciski płacowe, aczkolwiek relatywnie rzadkie, są 

w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu 

wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w których 

presja się nasila dwuipółkrotnie częściej planowane 

są podwyżki płac niż w pozostałych firmach. 
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Ramka 2 Poziom wynagrodzeń oraz ich dynamika a wydajność pracy (wyniki AR NBP za 2013 r.) 

Na potrzeby Ankiety Rocznej NBP pracownicy w badanych przedsiębiorstwach zostali podzieleni na 4 

grupy wg schematu przedstawionego w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Podział na 4 grupy pracowników wg Ankiety Rocznej NBP 

 

 

Ankietowane przedsiębiorstwa poproszono, aby określiły dominujący poziom wynagrodzeń (ankieta była 

wypełniana w połowie 2014 r.) oraz dynamikę jego zmian w okresie ostatnich czterech lat w podziale na 

wyróżnione grupy pracowników. Uzyskane wyniki skonfrontowano z aktualną oceną wydajności pracy w 

odniesieniu do konkurentów/firm z tej samej branży. Ponieważ odpowiedzi przedsiębiorstw były mierzo-

ne w skali porządkowej, do oceny korelacji pomiędzy poziomem i dynamiką wynagrodzeń a poziomem 

wydajności wykorzystano wskaźniki korelacji rangowej Spearmana (𝜌) oraz Kendalla (𝜏𝑎 oraz 𝜏𝑏). Wskaź-

niki korelacji policzono osobno dla przedsiębiorstw budowlanych, przemysłowych, handlowych oraz 

pozostałych firm usługowych. Syntezę wyników przedstawiono w poniższej tabeli6. 

Tabela 2. Korelacja pomiędzy poziomem i dynamiką wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowni-

ków a relatywną wydajnością przedsiębiorstwa w budownictwie, przemyśle, usługach i handlu. 

 

„0” – brak istotnej statystycznie korelacji, „-” – istotna statystycznie korelacja ujemna, „+”– istotna statystycznie korelacja 

dodatnia; analiza na 10% poziomie istotności. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że dodatnia korelacja pomiędzy poziomem wynagrodzeń a poziomem 

wydajności pracy występuje w przypadku przedsiębiorstw z sektora budowlanego oraz przemysłowego; 

nie występuje zaś w przypadku przedsiębiorstw usługowych7, w tym handlowych. Innymi słowy w sekto-

                                                                                                                                                                                                                                
6 Wszystkie zastosowane wskaźniki korelacji dają spójne wyniki. 
7 W przypadku drugiej grupy pracowników dla usług występuje nawet korelacja ujemna, co oznacza, że przedsiębiorstwa 

usługowe o relatywnie wysokiej wydajności pracy wynagradzają niżej pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pro-

 

stanowiska niewymagające wyższego 

specjalistycznego wykształcenia

stanowiska wymagające wyższego 

specjalistycznego wykształcenia

pracownicy zatrudnieni przy 

produkcji/usługach

I (np. prace proste, produkcja, kasjerzy w  

supermarkecie, technicy)

II (np. inżynierow ie, kierow nicy budów , 

elektronicy)

pracownicy biurowi
III (np. obsługa biura, przedstaw iciele 

handlow i)

IV (np. specjaliści, kadra menedżerska 

średniego i w yższego stopnia)

budownictwo przemysł handel
pozostałe 

usługi
budownictwo przemysł handel

pozostałe 

usługi

I + + 0 0 0 + 0 0

II + + 0 - 0 + 0 0

III + + 0 0 0 + 0 0

IV + + 0 0 0 + 0 0

dynamika wynagrodzeńpoziom wynagrodzeń
grupa 

pracowników
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rze budowlanym oraz przemysłowym przedsiębiorstwa o wyższej wydajności pracy wynagradzają swo-

ich pracowników lepiej niż przedsiębiorstwa z tego samego sektora o niższej wydajności pracy. Równo-

cześnie takie zjawisko nie występuje w sektorze usługowym i handlowym. Warto również zauważyć, że 

we wszystkich sektorach występuje bardzo wysoka spójność wyników korelacji dla wyróżnionych grup 

pracowników, co oznacza, że przedsiębiorstwa stosują podobną politykę płacową w zakresie powiązania 

wynagrodzenia z wydajnością pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, a nie poszczególnych grup 

pracowniczych. 

Na podstawie dostępnych danych nie można wskazać wytłumaczenia, które z całą pewnością wyjaśniało-

by różnice w relacji wynagrodzenia-wydajność dla wyróżnionych sektorów. Przekonująca hipoteza obej-

muje natomiast występowanie dwóch uzupełniających się mechanizmów ekonomicznych. 

Po pierwsze, bezrobocie wśród osób o profilu technicznym jest niższe niż wśród osób o profilu usługowo-

handlowym. Z tego względu przedsiębiorstwa budowlane i przemysłowe są zmuszone do oferowania 

atrakcyjnych wynagrodzeń, aby ściągnąć lub utrzymać u siebie najbardziej wydajnych pracowników (sy-

tuacja bliższa tzw. rynkowi pracownika). Duża część przedsiębiorstw usługowych oraz handlowych ma 

natomiast większą swobodę w polityce płacowo-kadrowej i w mniejszym stopniu jest zmuszona do rywa-

lizacji o pracownika (sytuacja bliższa tzw. rynkowi pracodawcy). Ze względu na strukturalne niedopaso-

wanie umiejętności i kompetencji oraz brak możliwości szybkiego przekwalifikowania się, obydwa seg-

menty rynku pracy są od siebie w dużej mierze odseparowane – przepływ pracowników pomiędzy sekto-

rami jest niewielki, a w przypadkach, gdy do takiego przepływu dochodzi, nowa praca nie oferuje z regu-

ły wyższego wynagrodzenia niż praca poprzednia8. 

Przedstawiony mechanizm nie jest jednak w stanie wyjaśnić całości obserwowanego zjawiska, ponieważ w 

sektorze usługowym znajdują się zarówno sekcje o relatywnie niskim, jak i relatywnie wysokim zapotrze-

bowaniu na pracowników wykwalifikowanych, w tym o profilu technicznym. W szczególności do drugiej 

kategorii przedsiębiorstw można zaliczyć niektóre działy z sekcji Informacja i komunikacja oraz Działal-

ność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przeprowadzona analiza wskazuje tymczasem, że wyniki ba-

dania korelacji są takie same w sektorze usług o niskim i wysokim wynagrodzeniu9. 

Stąd, możliwym wytłumaczeniem zróżnicowania w przekroju budownictwo i przemysł a usługi i handel 

oraz równoczesnym braku zróżnicowania pomiędzy podsektorem usług o relatywnie niskim i wysokim 

wynagrodzeniu jest różna specyfika pracy w sektorach budowlano-przemysłowym i usługowo-

handlowym. Ponieważ w pierwszym sektorze zarówno nakłady, jak i efekty pracy są względnie łatwiej 

obserwowalne i mierzalne niż w sektorze drugim, w sektorze budowlano-przemysłowym łatwiej jest wy-

nagradzać pracownika proporcjonalnie do jego wydajności (w tym stosując np. pracę na akord). W przy-

padku sektora usługowo-handlowego, wynagradzanie proporcjonalne do wydajności jest trudniejsze, 

ponieważ asymetria informacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest większa, co może prowadzić 

m.in. do problemu przełożonego-agenta. Wówczas optymalnym rozwiązaniem może być wprowadzenie 

płacy efektywnościowej (aby zwiększyć koszt utraty pracy i skłonić pracownika do większego wysiłku) na 

poziomie zbliżonym do oferowanego przez konkurentów (aby uniknąć zjawiska negatywnej selekcji, gdy 

niższe płace przyciągają mniej zdolnych i mniej zaangażowanych pracowników). W konsekwencji, na 

rynku pracy usługowo-handlowej może występować równocześnie bezrobocie oraz brak lub słaba korela-

                                                                                                                                                                                                                                

dukcji/usługach na stanowiskach wymagających wyższego specjalistycznego wykształcenia niż przedsiębiorstwa o niskiej 

wydajności pracy. W świetle dostępnych danych trudno wiarygodnie wyjaśnić to zjawisko. 
8 por. Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski, Materiały i Studia NBP, nr 308. 

(http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms308.pdf) 
9 Ponieważ wydajność pracy jest bezpośrednio nieobserwowalna, podziału na dwa podsektory dokonano w oparciu o wyna-

grodzenie, które jest zmienną obserwowalną. 

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms308.pdf
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cja pomiędzy poziomem wynagrodzeń a wydajnością pracy. 

W końcu, uwagę należy również zwrócić na kwestie techniczne, związane ze specyfiką danych. Badanie 

ankietowe dopuszczało trzy poziomy oceny wydajności (poniżej/powyżej oraz na poziomie zbliżonym do 

konkurentów lub innych firm z branży), a faktyczny rozkład odpowiedzi był stosunkowo mało zróżnico-

wany i skupiony wokół przeciętnej odpowiedzi dla wszystkich sektorów. Pomimo że rozkłady odpowie-

dzi nie odbiegały od siebie znacząco dla różnych sektorów, można przypuszczać, że przedsiębiorstwa 

usługowo-handlowe mogły mieć większy problem z określeniem wydajności pracy na tle konkurencji niż 

przedsiębiorstwa budowlane i przemysłowe m.in. ze względu na wspomniane problemy z pomiarem 

nakładów i efektów pracy. Ponadto, można oczekiwać, że przedsiębiorstwom budowlanym i przemysło-

wym łatwiej było ocenić poziom technologii (wpływającej na wydajność pracy) niż firmom handlowo-

usługowym – w pierwszym przypadku o poziomie technologii częściej decydują parametry techniczne 

maszyn i urządzeń, w drugim zaś – trudne do zmierzenia i wycenienia standardy obsługi i know-how. 

Za wyjątkiem budownictwa analiza korelacji pomiędzy dynamiką wynagrodzeń w latach 2009-2013 a 

wydajnością pracy daje zbliżone rezultaty jak analiza korelacji pomiędzy poziomem wynagrodzeń a wy-

dajnością pracy. W przypadku budownictwa niespójność tę można jednak wyjaśnić kryzysem w branży 

budowlanej, który rozpoczął się na przełomie 2012 i 2013 r. Kryzysowa sytuacja mogła wymusić na fir-

mach budowlanych obniżkę wynagrodzeń w tym okresie, co mogło skompensować podwyżki z lat 2009-

2012, niezależnie od poziomu wydajności pracy w danej firmie. Ponadto, na skutki kryzysu najbardziej 

były narażone te firmy, które najsilniej podniosły wynagrodzenia w latach 2009-2012 – w przypadku braku 

zamówień takie firmy były najbardziej narażone na bankructwo nawet jeśli cechowały się wysoką wydaj-

nością pracy. 
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Inwestycje 

Wzrosła dynamika wielkości nakładów w planach 

obejmujących zarówno kwartał, jak i rok. Głów-

nym celem inwestycji pozostaje modernizacja i 

remont posiadanego majątku.  

1. Planowane inwestycje 

Na rozpoczęcie nowych inwestycji wciąż decyduje 

się mniej przedsiębiorstw10 niż w latach boomu 

gospodarczego 2007-2008 . Wyraźniej natomiast 

poprawiły się prognozy dotyczące skali planowa-

nych inwestycji (przyspieszenie dynamiki wielkości 

nakładów widoczne jest zarówno w planach obej-

mujących kwartał, jak i rok). Trudno jednak na razie 

mówić o powszechnym ożywieniu inwestycji, po-

nieważ poprawa prognoz wielkości nakładów wy-

nika na razie tylko ze zmniejszenia się frakcji pesy-

mistów (tj. planujących redukcję inwestycji), przy 

wciąż nierosnącej frakcji optymistów (tj. planują-

cych wzrost nakładów). Wydaje się, że taki poziom 

optymizmu inwestorów nie pozwala jeszcze na 

rozpoczynanie przedsięwzięć, z którymi wiązałoby 

się większe ryzyko i większe nakłady, dlatego 

przedsiębiorstwa ostrożnie wyznaczają sobie kie-

runki rozwoju.  

Tezę taką potwierdza struktura źródeł finansowa-

nia nowych inwestycji oraz układ celów przedsię-

wzięć zakładanych w planach inwestycyjnych na 

2015 r., gdzie nadal dominuje wymiana i remont 

posiadanego majątku (główny cel inwestycji dla 

36% inwestorów), przy relatywnie mniejszym zain-

teresowaniu projektami mającymi na celu rozbu-

dowę potencjału produkcyjnego, czy unowocze-

śnianie technologii (po ok. 24% inwestorów). Wobec 

                                                                                                             
10 Odsetek inwestorów planujących nowe inwestycje w I kw. 

2015 r. oraz analogiczny wskaźnik na cały 2015 r. lekko po-

prawił się, ale pozostaje na niskim poziomie, poniżej śred-

niej wieloletniej. Nowe inwestycje w I kw. rozpocznie 23% 

respondentów, w całym roku – ok. 40%. 

tego do sfinansowania nowych inwestycji ciągle 

jeszcze najczęściej wystarczają własne środki przed-

siębiorstwa, zaś zainteresowanie inwestorów kre-

dytami bankowymi pozostaje niskie. 

Wykres 44 Wskaźnik nowych inwestycji – udział 

przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 

inwestycji w perspektywie kwartału oraz w per-

spektywie roku11. Udział przedsiębiorstw realnie 

zwiększających nakłady na środki trwałe wg F01 

GUS (nakł. narastająco, śr. ruch.) 

 

Wykres 45 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w całym 

bieżącym roku r/r (saldo zmian) 

 

 

                                                                                                             
11 Plany dotyczące horyzontu rocznego badane są raz w roku. 
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Tymczasem uruchomienie inwestycji w rozbudowę 

zdolności produkcyjnych jest kluczowe dla istotne-

go i trwalszego przyspieszenia wydatków na inwe-

stycje w sektorze przedsiębiorstw, ponieważ tego 

rodzaju inwestycje wymagają zwykle większych 

nakładów i są bardziej rozłożone w czasie. Także w 

badanej próbie widać, że nakłady będą rosły szcze-

gólnie tam, gdzie planowane są inwestycje w po-

większanie zdolności produkcyjnych.  

Jednocześnie, w otoczeniu przedsiębiorstw obser-

wujemy szereg sprzyjających czynników, mogących 

wspierać decyzje inwestycyjne. Przede wszystkim 

w próbie obniża się odczuwana niepewność, rośnie 

stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, co 

przy poprawiających się oczekiwaniach dotyczą-

cych popytu i zamówień, może motywować przed-

siębiorstwa do rozbudowy zdolności produkcyj-

nych. Ponadto rekordowo niskie stopy procentowe, 

wysoka dostępność kredytów bankowych oraz 

dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw tworzą 

korzystne warunki do finansowania działalności 

inwestycyjnej. Mimo tych pozytywnych okoliczno-

ści, część firm wskazuje jednak problemy z uzyska-

niem finansowania, jako zasadniczą przyczynę 

braku inwestycji w 2015 r. (ok. 24% nieinwestują-

cych firm). Wśród przedsiębiorstw, które nie będą 

inwestowały w tym roku najpoważniejszym jednak 

problemem pozostaje niedostateczny, bądź niesta-

bilny popyt (ok. 39% nieinwestujących firm). Nie-

pewność na niektórych rynkach zbytu w ostatnim 

okresie jest dodatkowo nasilona przez utrzymujący 

się kryzys rosyjsko-ukraiński i jego konsekwencje 

dla międzynarodowego obrotu handlowego. Czyn-

niki te mogą wpływać negatywnie na plany inwe-

stycyjne, natomiast nie powodują zakłóceń w reali-

zacji już rozpoczętych inwestycji (Wykres 48). 

Przypadki redukcji inwestycji, których liczba rosła 

zwykle w momentach zwrotnych dla koniunktury, 

są obecnie incydentalne.  

 

Wykres 46 Główny cel nowych inwestycji plano-

wanych w danym roku 

 

Wykres 47 Przyczyny braku inwestycji w perspek-

tywie roku (% firm, które nie zamierzają rozpoczy-

nać nowych inwestycji) 

 

Wykres 48 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz 

odsetek przedsiębiorstw mających rozpoczęte in-

westycje 

 
Wskaźnik kontynuacji inwestycji: udział przedsiębiorstw planują-

cych kontynuować inwestycje w podgrupie przedsiębiorstw mają-

cych rozpoczęte inwestycje. Poprzez kontynuowanie inwestycji 

rozumiemy tutaj realizowanie inwestycji według przyjętych pla-

nów, zwiększenie tych inwestycji, ale też planowe zakończenie 

inwestycji. 
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Wykres 49 Porównanie udziału inwestorów dekla-

rujących finansowanie nowych inwestycji ze środ-

ków własnych i kredytów bankowych. Podgrupa 

inwestorów planujących nowe inwestycje 

 

 

2. Analiza aktywności inwestycyjnej w 
podstawowych przekrojach 

Inwestorów planujących rozpoczęcie nowych pro-

jektów w perspektywie kwartału przybyło w grupie 

przedsiębiorstwach dużych, które jednocześnie 

utrzymują także wysokie prognozy wzrostu wiel-

kości nakładów w planach na I kw. Zmniejszył się 

natomiast ich optymizm w planach o horyzoncie 

rocznym, co (biorąc pod uwagę wysoki stopień 

koncentracji inwestycji) może zapowiadać pewne 

osłabienie dynamiki wzrostu inwestycji w horyzon-

cie kliku kwartałów. Skala inwestycji powinna na-

tomiast zacząć wyraźniej rosnąć w sektorze MSP 

(wzrost z niskich poziomów). Przedsiębiorstwa 

MSP planują przyspieszyć wzrost inwestycji, ale 

wciąż z dużą ostrożnością podchodzą do nowych 

projektów i rzadziej niż w ubiegłych latach, zwłasz-

cza przed kryzysem, decydują się na rozpoczęcie 

kolejnych przedsięwzięć. Jeśli jednak firmy MSP już 

podejmują nowe inwestycje, to znacznie częściej niż 

w firmach dużych będą to inwestycje nakierowane 

na powiększenie potencjału produkcyjnego. Tym-

czasem to jednak w przedsiębiorstwach dużych są 

wyraźnie niższe rezerwy wolnych mocy produk-

cyjnych, co by mogło uzasadniać pilniejsze potrze-

by przeprowadzenia odpowiednich inwestycji w 

rozbudowę zdolności produkcyjnych. Na takie 

inwestycje w tym roku nastawiają się natomiast 

największe przedsiębiorstwa 2000+. 

Wśród sekcji PKD przyspieszenia inwestycji w I 

kw. można oczekiwać we wszystkich grupach, tj. w 

przemyśle, handlu, usługach i budownictwie. W tej 

klasyfikacji zwraca uwagę przełom w budownic-

twie, gdzie po raz pierwszy12 zapowiadany jest 

wzrost nakładów na inwestycje zarówno w I kwar-

tale, jak i w całym rozpoczynającym się roku. Bu-

downictwo coraz rzadziej sygnalizuje przy tym 

problemy zmuszające do przerwania prowadzo-

nych inwestycji. Wysoką aktywność utrzymują 

nadal przedsiębiorstwa przemysłowe, na co składa 

się wysokie zainteresowanie nowymi inwestycjami 

oraz planowany wzrost wielkości nakładów. Cele 

inwestycji w przemyśle są przy tym zdywersyfiko-

wane. Planowana dynamika inwestycji przedsię-

biorstw handlowych i usługowych pozostaje zbli-

żona i kształtuje się według podobnych tendencji 

jak w przemyśle, choć na znacznie niższym pozio-

mie.  

Inwestycje nadal zwiększają szybciej przedsiębior-

stwa eksportujące, zaś w firmach zaopatrujących 

rynek krajowy utrzymuje się inwestycyjna stagna-

cja. Z próby odbieramy przy tym pierwsze sygnały 

mogące świadczyć o osłabieniu się aktywności in-

westycyjnej przedsiębiorstw prowadzących handel 

z Rosją i/lub Ukrainą. Przedsiębiorstwa te wpraw-

dzie nadal zapowiadają wzrost inwestycji zarówno 

w perspektywie kwartału, jak i roku, oraz wyróż-

niają się większą skłonnością do podejmowania 

nowych inwestycji, jednak zapowiadane tempo 

wzrostu nakładów zostało wyraźnie obniżone 

względem poprzednich szacunków. Ten spadek 

optymizmu firm RiU kontrastuje z poprawiającymi 

się w ostatnim kwartale nastrojami w pozostałej 

grupie eksporterów, gdzie obserwujemy m.in. silne 

przyspieszenie dynamiki wielkości nakładów oraz 

poprawę zdolności kontynuowania inwestycji. 

                                                                                                             
12 Dane na ten temat zbierane są od 2012 r. 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kredyty średnia środki własne średnia



Inwestycje 

 

 

 

 

 

 28    Szybki Monitoring NBP 

Wykres 50 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w 

podziale według wielkości zatrudnienia  

 

Wykres 51 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału (górny wykres) i 

roku (dolny wykres, r/r, saldo prognoz) w podziale 

wg wielkości zatrudnienia 

 

Wykres 52 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w 

sekcjach PKD 

 

Wykres 53 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (saldo pro-

gnoz) w sekcjach PKD 

 

Wykres 54 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. (górny 

wykres) i planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (dolny wy-

kres, saldo prognoz) a działalność eksportowa  
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Wykres 55 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. (górny 

wykres) i planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (dolny wy-

kres, saldo prognoz) a zaangażowanie w sprzedaż 

do UiR 
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Zapasy 

Ocena dopasowania zapasów produktów goto-

wych w przemyśle poprawiła się w relacji kwar-

talnej i pozostaje dobra.  

Poprawa dopasowania zapasów towarów nastąpi-

ła również w handlu.  

Po dwóch kwartałach oceny dopasowania zapasów 

produktów gotowych w przemyśle ponownie po-

prawiły się (w relacji rocznej – pogorszenie) i pozo-

stają wysokie. O poprawie sytuacji w magazynach 

firm w ciągu ostatniego kwartału zdecydował lekki 

spadek liczby przypadków firm raportujących 

nadmiar niesprzedanych produktów (kształtuje się 

on poniżej średniej wieloletniej). W przemyśle nasi-

liły się natomiast problemy z zapewnieniem odpo-

wiedniego poziomu towarów, ponieważ znacznie 

więcej przedsiębiorstw niż przed kwartałem nie 

było w stanie zapewnić ich minimalnego poziomu. 

Większe odchylenia poziomu zapasów towarów od 

odpowiedniego poziomu występują nadal w han-

dlu niż w przemyśle. W ciągu ostatniego kwartału 

w handlu zanotowano poprawę stopnia dopasowa-

nia zapasów jednak głównym problemem tych firm 

w obszarze gospodarowania zapasami pozostają 

nadwyżki niesprzedanych towarów.  

Poprawiające się oczekiwania dotyczące przyszłych 

zamówień i popytu powinny sprzyjać poprawie 

stopnia dopasowania zapasów na poziomie całej 

próby, o ile przedsiębiorstwa będą dysponowały 

odpowiednimi środkami finansowymi i wystarcza-

jącymi mocami produkcyjnymi. W lepszej sytuacji 

są przedsiębiorstwa przemysłowe odczuwające 

deficyt zapasów, niż ich nadmiar. Firmy te korzyst-

nie oceniają swoją kondycję i jej perspektywy. W ich 

przypadku jest szansa na poprawę stanu zapasów, 

gdyż firmy te planują jednocześnie silnie zwiększyć 

produkcję i zatrudniać nowych pracowników. 

Świadczy to o tym, że w tej grupie nie ma poważ-

niejszych ograniczeń wynikających z braku wol-

nych mocy produkcyjnych, choć faktycznie margi-

nes wolnych mocy jest w tej grupie podmiotów 

mniejszy niż dla pozostałej części badanych. W 

trudniejszym położeniu są natomiast przedsiębior-

stwa posiadające nadmierne zapasy. Firmy o zbyt 

dużych zapasach mają relatywnie słabsze, a ponad-

to pogarszające się w ostatnim roku perspektywy 

wzrostu popytu i planują w ciągu kwartału obniżyć 

produkcję, zatrudnienie oraz inwestycje. Ostatecz-

nie liczą się one z pogorszeniem swojej sytuacji 

ekonomicznej.  

Stabilna ocena zapasów na poziomie zagregowa-

nym, a w szczególności brak sygnałów o rosnących 

nadwyżkach zapasów, sugeruje, że polskie firmy w 

dużym stopniu radzą sobie ze skutkami embarga 

na sprzedaż produktów do Rosji. Oceny zapasów 

eksporterów w ostatnim kwartale ubiegłego roku 

nawet poprawiły się, a odsetek przedsiębiorstw 

posiadających nadwyżkę niesprzedanych zapasów 

pozostaje od dłuższego czasu stabilny. Wydaje się, 

że problem narastania nadmiernych zapasów silniej 

dotknął eksporterów niezaangażowanych w sprze-

daż do krajów RiU, co pokazały już dane w połowie 

2014 r. Niemniej jednak na tych rynkach, gdzie w 

skutek nadpodaży produktów zwiększyła się kon-

kurencja doprowadzając do presji na obniżanie cen 

przez odbiorców, problem z nadmiarem zapasów 

jest nieco poważniejszy. Naciski cenowe są silniej 

odczuwane przez eksporterów (zwłaszcza tych, 

którzy kierują sprzedaż na rynki RiU) niż przez 

firmy sprzedające wyłącznie w kraju. Nie obserwu-

jemy jednak pogorszenia się sytuacji w magazynach 

tej grupy przedsiębiorstw.  
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Wykres 56 Ocena poziomu zapasów produktów 

gotowych. Próba ograniczona do sekcji przetwór-

stwo przemysłowe oraz górnictwo i kopalnictwo. 

Saldo ocen zapasów wg badania NBP i GUS. 

 

Wykres 57 Ocena poziomu zapasów produktów 

gotowych i towarów (przemysł oraz handel i na-

prawy) 
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

Po niewielkiej korekcie w poprzednim kwartale 

stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w IV 

kw. 2014 r. nieznacznie wzrósł. 

Pod koniec IV kw. 2014 r. stopień wykorzystania 

majątku po korekcie sezonowej wzrósł, co poprze-

dziła niewielka korekta wskaźnika w III kw. 

(wskaźnik po korekcie sezonowej osiągnął wartość 

81,6% i wzrósł w ujęciu kwartalnym o 0,8 pp., oraz 

wyraźnie wyższy od swojej długookresowej śred-

niej). W ujęciu porównawczym pozycja polskich 

przedsiębiorstw nieznacznie poprawiła się na tle 

średnich europejskich wyników, choć nadal polskie 

firmy wykorzystują swój potencjał w nieco mniej-

szym stopniu niż przeciętnie firmy należące do UE. 

Wśród krajów naszego regionu nadal bardzo niski 

poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (mimo 

wzrostu w ostatnich dwóch kwartałach) mają 

przedsiębiorstwa słowackie.  

Wykres 58 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych oraz jego zmiany r/r 
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Zmiany poziomu wykorzystania mocy produkcyj-

nych w poszczególnych branżach i klasach były 

niewielkie. Nieco silniejsze wzrosty (dane s.a.) za-

notowało budownictwo i usługi, w tym handel i 

transport, natomiast spadki - firmy największe w 

próbie (2000+). W Przetwórstwie przemysłowym i 

energetyce zmiany były niewielkie, ale rosnące, zaś 

w górnictwie miały miejsce spadki wskaźnika. 

Wykres 59 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysło-

we w Polsce i w krajach UE-28  
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Wykres 60 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym, 

budownictwie i pozostałych usługach 
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Wykres 61 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji Przetwórstwo przemysło-

we w podziale na eksporterów i nieeksporterów 
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Wykres 62 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji Przetwórstwo przemysło-

we w klasach wg przeznaczenia produktu 
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Kredyt bankowy i jego dostępność 

W IV kw. 2014 r. przedsiębiorstwa zgłosiły 

nieco większe zapotrzebowanie na kredyt, niż 

w kwartale poprzednim. Odsetek złożonych 

aplikacji kredytowych był wyższy i wyższy był 

również udział wniosków zaakceptowanych. 

Dostępność kredytu pozostała na wysokim 

poziomie.  

Prognozy popytu przedsiębiorstw na kredyt na 

I kw. br. sugerują spowolnienie tempa wzrostu 

zadłużenia. 

 

W IV kw. 2014 r. odnotowano wzrost odsetka 

przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt, a we-

dług danych statystyki bankowej NBP wzrost zain-

teresowania finansowaniem bankowym przełożył 

się na wzrost zadłużenia kredytowego sektora 

przedsiębiorstw. Zainteresowanie kredytem pozo-

stało jednak na jednym z niższych poziomów od 

2008 r. Udział zaakceptowanych wniosków kredy-

towych był na jednym z wyższych poziomów. W IV 

kw. ub.r. zaledwie 11% złożonych aplikacji kredy-

towych zostało ocenionych negatywnie. Najczęst-

szym powodem odmów był brak lub nieadekwatna 

do wymogów bankowych zdolność kredytowa.  

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt sugeruje 

zmniejszenie odsetka przedsiębiorstw zaintereso-

wanych finansowaniem swojej działalności nowym 

kredytem bankowym w nadchodzącym kwartale. 

Może to oznaczać, że spadnie odsetek nowych kre-

dytów, ale w dalszym ciągu będziemy obserwować 

przyrost wartości oddanych do dyspozycji przed-

siębiorstw środków bankowych. Wyraźna preferen-

cja wykorzystywania kapitałów własnych do finan-

sowania działalności (przy zwiększającym się wy-

niku finansowym netto sektora)13 i kontynuacja 

spadku zainteresowania przedsiębiorstw zaciąga-

niem kredytu może się jednak przełożyć na osła-

bienie tempa wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw 

w kolejnych okresach. Z analizy realizacji planów 

zwiększania zadłużenia kredytowego wynika, że 

średnio nieco mniej niż połowa badanych firm de-

klarując zamiar ubiegania się o kredyt faktycznie 

podejmuje takie kroki. Według danych za ostatni 

kwartał 2014 r., mimo wzrostu, tylko 53% podmio-

tów zrealizowało zapowiadany wcześniej zamiar 

ubiegania się o kredyt.  

Wykres 63 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt14  

 

Wykres 64 Obserwowany popyt na kredyt, odsetek 

złożonych i zaakceptowanych wniosków 

kredytowych  

 

                                                                                                             
13 Szerzej o finansowaniu sektora przedsiębiorstw w raporcie 

NBP pt. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III 

kw. 2014r., www.nbp.pl 
14 Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych 

statystyki bankowej dla IV kw. br. została policzona na da-

nych za październik i listopad 2014 r. Zakładając, że kredyt 

dla przedsiębiorstw  
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Wykres 65 Rozkład przyczyn odmownego 

rozpatrzenia wniosków kredytów  

 

Na kształtowanie się całkowitego popytu na kredyt 

wpływają różnice w popycie na kredyt sektora MSP 

względem dużych firm. Według ostatnich prognoz 

wyraźnie mniej (niż w poprzednim kwartale) ma-

łych i średnich przedsiębiorstw deklaruje chęć 

ubiegania się o kredyt w nadchodzącym kwartale. 

Z kolei wśród dużych firm zainteresowanie ubiega-

niem się o kredyt będzie nieco wyższe, niż w mi-

nionym okresie. Według danych statystyki banko-

wej NBP, tempo wzrostu kredytów w IV kw. ub. r. 

było wyższe, niż w poprzednim kwartale, głównie 

za sprawą silnego przyrostu kredytów inwestycyj-

nych w sektorze dużych firm.15  Sektor MSP w nie-

mal równym stopniu zwiększył zadłużenie kredy-

towe z tytułu kredytów operacyjnych i inwestycyj-

nych, przy czym tempo przyrostu tych ostatnich 

spadało w ostatnich trzech miesiącach w relacji do 

miesięcznych notowań z pierwszego półrocza 

2014 r.16 Dane te sugerują, że dalsze zmiany zadłu-

żenia kredytowego całego sektora przedsiębiorstw 

będą w głównej mierze kreowane popytem na kre-

dyt dużych przedsiębiorstw niż małych i średnich 

firm. Od 2008 r znacznie większą zmiennością rea-

lizacji planów zwiększania zadłużenia w ujęciu 

                                                                                                             
15 Według danych statystyki bankowej NBP w listopadzie 

2014 r. kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw wzrosły o 

7,5 % w relacji rocznej i 1,0% w relacji miesięcznej. Wyraźnie 

szybciej rosły kredyty i pożyczki inwestycyjne (11% r/r i 

1,2% m/m), niż te o charakterze bieżącym (8,9% r/r oraz 

1,6% m/m).  
16 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora 

bankowego na koniec października 2014 r. w sektorze MSP 

tempo wzrostu kredytów operacyjnych wyniosło 5%, a in-

westycyjnych 5,5%  

kwartalnym charakteryzował się sektor dużych 

firm, przy czym zgodność planów z realizacją wa-

hała się między 31% a 61% (i w IV kw. 2014 r. był 

bliski 61%). Z kolei w sektorze MSP skłonność do 

zaciągania kredytów jest niższa, a zaplanowane 

ubieganie się o kredyt jest bardziej przewidywalne. 

Zgodność planów z realizacją wśród firm z sektora 

MSP waha się między 38% a 54%. W IV kw. ub.r. w 

obu sektorach zwiększyły się odsetki przedsię-

biorstw, które ubiegały się o kredyt i ten kredyt 

uzyskały. 

W IV kw. 2014 r. wśród firm transportowych przy-

rost odsetka firm zgłaszających zwiększone zapo-

trzebowanie na kredyt był największy wśród anali-

zowanych sekcji. Wszystkie przedsiębiorstwa 

świadczące usługi transportowe, które ubiegały się 

wówczas o kredyt uzyskały go. Jakość obsługi zo-

bowiązań wobec banków pozostaje w tym sektorze 

wysoka, co z pewnością przyczynia się do jego 

większej wiarygodności w oczach instytucji kredy-

tujących i pozytywnie wpływa na możliwości po-

zyskiwania kredytów. Wyraźny wzrost zaintereso-

wania kredytem bankowym firm transportowych 

koncentruje się na kredytach długoterminowych17 

(według danych F01 tempo przyrostu kredytu dłu-

goterminowego w trzech kwartałach 2014 r. silnie 

rosło i na koniec III kw. ub. r sięgnęło 28% r/r), co 

wynika z potrzeby doinwestowania i modernizacji 

majątku w warunkach bardzo niskich stóp procen-

towych. W kolejnym kwartale zapowiadany popyt 

na kredyt w transporcie będzie niższy niż w minio-

nym kwartale, co może być pochodną dobrych 

wyników finansowych tej grupy.  

W nadchodzącym kwartale można oczekiwać 

spadku popytu na kredyt wśród firm ze sprzedażą 

zorientowaną na rynki zagraniczne i kontynuacji 

spadku zainteresowania kredytem firm nieekspor-

tujących. Wśród eksporterów wyspecjalizowanych 

spadek salda wynikać będzie ze zmniejszenia od-

                                                                                                             
17 Szerzej na ten temat w raporcie NBP pt. Sytuacja finansowa 

sektora przedsiębiorstw w III kw. 2014r., www.nbp.pl  
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setka firm planujących zwiększyć zadłużenie, a 

wśród eksporterów, którzy nie więcej niż 50% swo-

jej produkcji przeznaczają na eksport z częstszych 

planów spłaty zadłużenia i rzadziej wyrażanych 

planów jego zwiększania (należy zatem oczekiwać 

spadku wykorzystania długu do finansowania 

działalności wśród firm, których przychody pocho-

dzą w przeważającej części z handlu z zagranicą). 

Wśród eksporterów, bardzo dobrą sytuacją finan-

sową i optymistycznymi prognozami w zakresie 

zadłużenia charakteryzują się przedsiębiorstwa 

zaangażowane m.in. na rynku rosyjskim i ukraiń-

skim. W większości są to firmy o zdywersyfikowa-

nym rynku zbytu, dla których rynki wschodnie są 

jednym z rynków eksportowych. Duża dywersyfi-

kacja rynków zbytu powoduje zwiększone zapo-

trzebowanie tych firm na kapitał. Mimo zapowia-

danych na IV kw. ub. r przez banki18 znacznych 

zaostrzeń dostępności finansowania bankowego dla 

tych firm, podmioty eksportujące do Rosji i na 

Ukrainę znacznie częściej ubiegały się o kredyt niż 

podmioty tam nieobecne i częściej ten kredyt uzy-

skiwały. Saldo popytu na kredyt na nadchodzący 

kwartał sugeruje niesłabnące zainteresowanie 

zwiększaniem zadłużenia przez firmy eksportujące 

na rynek rosyjski i ukraiński.  

Wykres 66 Wskaźnik popytu na kredyt w sektorach 

 

 

 

 

                                                                                                             
18 Szerzej na ten temat w raporcie NBP pt. „Sytuacja na rynku 

kredytowym” dostępna na stronie www.nbp.pl  

Wykres 67 Odsetek złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych w sektorach 

 

Wykres 68 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcjach 

ubiegających się o kredyt 

 

Wykres 69 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji 

którym banki przyznały kredyt 
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Wykres 70 Wskaźnik popytu na kredyt w sekcjach 

 

Wykres 71 Wskaźnik popytu na kredyt wśród firm 

sklasyfikowanych ze względu na docelowy rynek 

zbytu  
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Cena kredytów 

Oprocentowanie kredytów złotowych lekko 

spadło, zarówno w segmencie kredytów długo-

terminowych, jak i kredytów krótkotermino-

wych za sprawą październikowej obniżki pod-

stawowych stóp procentowych NBP. 

 

W IV kw. 2014 r. oprocentowanie długo- i krótko-

terminowych kredytów złotowych lekko się obniży-

ło w relacji do poprzedniego kwartału i wyraźnie 

spadło w ujęciu rocznym. Na obniżenie ceny kredy-

tów wpływ miała decyzja RPP o obniżce podsta-

wowych stóp procentowych Narodowego Banku 

Polskiego. Na przestrzeni kwartału ujemne saldo 

prognoz oprocentowania kredytów pogłębiło się, 

sugerując rosnące oczekiwanie przedsiębiorstw na 

dalszy spadek oprocentowania kredytów.   

Mediana marży od kredytów dla sektora przedsię-

biorstw, w ujęciu kwartalnym wzrosła w przypad-

ku kredytów krótkoterminowych i obniżyła się w 

przypadku kredytów długoterminowych. Zmiany 

wysokości marży nie dotyczyły w równym stopniu 

całego sektora przedsiębiorstw. Od połowy 2012 r. 

do drugiego kwartału ub.r. udział marży w całko-

witym oprocentowaniu kredytów zarówno krótko- 

jak i długoterminowych rośnie. W okresie od poło-

wy 2012 r. do połowy 2013 r. działo się to w warun-

kach spadku wysokości podstawowych stóp pro-

centowych NBP, a od połowy 2013 r. do drugiego 

kwartału 2014 r. przy stabilnych stopach banku 

centralnego. Kolejna obniżka stóp spowodowała 

wzrost udziału marży, co oznacza, że banki dosto-

sowały oprocentowanie kredytów ograniczając je 

jedynie o zmianę oprocentowania wynikającą ze 

zmian podstawowych stóp procentowych. Z infor-

macji płynących od przedsiębiorstw mediana 

udziału marży w całkowitym oprocentowaniu kre-

dytów zwiększyła się obecnie do 40% w przypadku 

kredytów długoterminowych i 38% w przypadku 

kredytów krótkoterminowych.  

Wykres 72 Mediana oprocentowania kredytów 

złotowych dla przedsiębiorstw  

 

Wykres 73 Mediany marży na kredytach złotowych 

oraz mediana udziału marży w całkowitym opro-

centowaniu kredytów dla przedsiębiorstw 

 

Wykres 74 Odsetek przedsiębiorstw będących kre-

dytobiorcami i prognozujących zmiany oprocento-

wania kredytów 

 

W odniesieniu do większości przekrojów klasyfika-

cyjnych w IV kw. br. utrzymało się wyraźne zróżni-

cowanie wysokości i zmian oprocentowania kredy-

tów krótko- i długoterminowych między klasami. 

Wyraźnie poprawia się sytuacja firm budowlanych, 

które po raz pierwszy poinformowały o spadku 
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średniej i mediany marży, a zatem i całkowitego 

oprocentowania zarówno kredytów krótko-, jak i 

długookresowych. Poprawiające się warunki ceno-

we kredytu dla firm budowlanych19 mogą przełożyć 

się na zwiększenie popytu tych firm na kredyt i 

wyższy odsetek zaakceptowanych wniosków kre-

dytowych20. Z kolei firmy produkujące dobra ener-

getyczne zawsze korzystały z kredytów obciążo-

nych najniższymi kosztami. W ostatnich trzech 

kwartałach widać tu jednak wyraźną zmianę trendu 

i powolny wzrost średniej i mediany marży w obu 

segmentach kredytów. Obecnie firmy produkujące 

dobra energetyczne korzystają z kredytów krótko-

terminowych obciążonych marżą tylko nieznacznie 

niższą niż średnia marża w badanej próbie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
19 Takie zmiany w relacji do firm budowlanych zapowiadały 

ankietowane banki, szerzej w raporcie NBP pt. „Sytuacja na 

rynku kredytowym” dostępna na stronie www.nbp.pl 
20 Zbieżność prognozowanego popytu na kredyt z rzeczywi-

ście zgłaszanym wśród firmy budowlanych jest najmniejsza 

biorąc pod uwagę inne sekcje, jak i całą badaną próbę. Moż-

na zatem oczekiwać, że poprawa i stabilizacja warunków 

cenowych kredytów może się przełożyć na większą prze-

widywalność zapotrzebowania na kredyt wśród tych firm. 

Przedsiębiorstwa budowlane odczuwając złagodzenie wa-

runków kredytowych mogą zacząć planować inwestycje 

wymagające finansowania kredytem, tym bardziej, że w 

niedalekiej przyszłości rozpocznie się udostępnianie finan-

sowania w ramach funduszy UE, które w dużej części będą 

skierowane na budowę infrastruktury. Obecnie, niski pro-

gnozowany popyt i rzadka jego realizacja może wywoływać 

wrażenie, że firmy budowlane częściej zaciągają kredyty 

pod niskobudżetowe projekty pojawiające się ad hoc niż 

duże, długofalowe procesy inwestycyjne. 

Wykres 75 Mediana marży na kredytach krótko-

terminowych złotowych dla przedsiębiorstw w 

wybranych klasyfikacjach 

 

Wykres 76 Mediana marży na kredytach długoter-

minowych złotowych dla przedsiębiorstw w wy-

branych klasyfikacjach 
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Płynność i zdolność do obsługi zobowiązań 

W IV kw. 2014 r sytuacja płynnościowa sektora 

przedsiębiorstw pozostała dobra. Zdolność 

przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredy-

towego pozostaje wysoka, zaś jakość obsługi 

zobowiązań handlowych utrzymuje się na 

stosunkowo dobrym poziomie.  

 

W IV kw. 2014 r. wzrósł udział firm, które nie zgła-

szały problemów z utrzymaniem płynności. Odse-

tek przedsiębiorstw informujących o swojej sytuacji 

płynnościowej jako bezpiecznej jest dzisiaj podobny 

do tego sprzed wybuchu kryzysu. Zdolność przed-

siębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego 

pozostaje wysoka - odsetek firm nie mających pro-

blemów z regulowaniem zobowiązań wobec ban-

ków od połowy 2013 r. utrzymuje się w delikatnym 

trendzie wzrostowym. Jest to pochodną obserwo-

wanego ostatnio częstszego zadłużania się firm w 

bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej, niż firm w 

słabszej sytuacji (banki wyraźnie częściej odmawia-

ją przyznania kredytu firmom w słabszej, mniej 

pewnej sytuacji). Poprawia się również deklarowa-

na jakość obsługi zobowiązań handlowych, czemu 

sprzyja korzystna sytuacja gospodarcza w kraju, 

relatywnie wysoki popyt wewnętrzny, rosnąca 

sprzedaż i poprawiająca się płynność kolejnych 

firm.  

Wykres 77 Płynność finansowa przedsiębiorstw 

(odsetek odpowiedzi) 

 

Wykres 78 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz 

pozabankowego (odsetek odpowiedzi) 

 

Wyraźną poprawę w zakresie płynności i obsługi 

zobowiązań odnotowuje się w sektorze MSP, głow-

nie za sprawą poprawiającej się sytuacji firm za-

trudniających do 50 osób.  

Sytuacja w sektorze przemysłowym jest bardzo 

dobra, a wskaźniki informujące o sytuacji przedsię-

biorstw w tej sekcji znajdują się w długookresowym 

trendzie wzrostowym. Rosnącemu odsetkowi firm 

płynnych towarzyszy przyrost przedsiębiorstw 

zdolnych do obsługi swojego zadłużenia handlo-

wego i kredytowego. Źródłem pozytywnych zmian 

w przemyśle jest przetwórstwo przemysłowe, w 

którym wyraźnie poprawia się sytuacja ekonomicz-

na badanych przedsiębiorstw. Bardzo powoli po-

prawia się natomiast sytuacja w budownictwie, 

wydaje się, że okres największych problemów firmy 

budowlane mają już za sobą. Procesy naprawcze, 

dostosowanie do niższego popytu wymusiły szereg 

bankructw w ostatnich latach.21 Obecnie powoli 

rośnie odsetek firm płynnych i terminowo obsługu-

jących zobowiązania kredytowe. Najwolniej zwięk-

sza się odsetek podmiotów wywiązujących się w 

terminie ze swoich zobowiązań handlowych.  

                                                                                                             
21 Według ostatnich danych opublikowanych przez Coface, w 

2014 r. w budownictwie odnotowano o 21% mniej ban-

kructw, niż miało to miejsce w roku poprzednim. Szerzej na 

ten temat w Raporcie Coface nt. upadłości firm w Polsce w 

2014 r.”, www.coface.pl. 
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Sytuacja płynnościowa firm eksportujących pozo-

staje znacznie lepsza niż przedsiębiorstw ze sprze-

dażą zorientowaną wyłącznie na rynek krajowy. 

Eksporterzy, którzy są zaangażowani na rynku 

rosyjskim i ukraińskim radzą sobie zdecydowanie 

lepiej niż firmy operujące na innych zagranicznych 

rynkach. Może to wynikać z większej dywersyfika-

cji rynków zbytu, którą odznacza się ta grupa. W 

najlepszej sytuacji pod względem płynności i ter-

minowości obsługi zobowiązań handlowych i kre-

dytowych pozostają eksporterzy obecni na rynkach 

wschodnich, których udział całego eksportu w 

przychodach nie przekracza 49%. Dobra sytuacja 

finansowa tych firm dowodzi ich dużej elastyczno-

ści. 

Wykres 79 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością w sektorach 

 

Wykres 80 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługą zadłużenia bankowego wg 

sektorów 

 

 

 

 

Wykres 81 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługą zobowiązań handlowych w 

klasach wielkości 

 

Wykres 82 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością wg sekcji 

 

Wykres 83 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługę zadłużenia handlowego wg 

sekcji 
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Wykres 84 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługę zadłużenia bankowego wg 

sekcji 

 

 

 

 

Wykres 85 Płynność i zdolność terminowego regu-

lowania zobowiązań eksporterów, sklasyfikowa-

nych według obecności na rynku rosyjskim i ukra-

ińskim  
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Ceny i marże  

W I kw. 2015 r. wskaźniki cen nadal wykazywały 

tendencję spadkową 

W IV kw. 2014 r. marże na sprzedaży krajowej i 

zagranicznej nieznacznie wzrosły, czemu sprzyjała 

malejąca dynamika cen surowców, w tym zwłasz-

cza paliw. 

 

1. Zmiany cen w IV kw. 2014 r. 

Wykres 86 Faktyczne zmiany cen oferowanych 

przez przedsiębiorstwa produktów/usług (% 

przedsiębiorstw, pominięto bez zmian, oraz saldo) 

ogółem (s.a.) oraz w sekcjach 
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W IV kw. 2014 r. przedsiębiorstwa nadal nieco czę-

ściej informowały o redukcji cen niż o ich wzroście. 

Zwiększył się jednak zarówno odsetek firm, które 

podnosiły ceny swoich produktów lub usług, jak i 

redukujących ceny (dane odsezonowane). O ile w 

poprzednich okresach jedynie w budownictwie 

spadki cen były częstsze niż wzrosty, to od III kw. 

2014 r. taka sytuacja miała miejsce w badanych 

przedsiębiorstwach w większości branż, tzn. także 

w przetwórstwie przemysłowym i w transporcie.  

Przedsiębiorstwa często kontynuują zmiany cen w 

kolejnych kwartałach, częściej jednak wzrosty niż 

spadki. W I kw. jednak prognozy firm, które ceny 

obniżyły w IV kw. 2014 r. są niejednoznaczne – 

niemal tyle samo przedsiębiorstw w tej grupie za-

mierza w kolejnym kwartale nadal zwiększać ceny, 

co je redukować. 

2. Prognozy cen surowców i materiałów  

Przedsiębiorstwa spodziewają się w I kw. br. dal-

szego niewielkiego spadku dynamiki cen surow-

ców i materiałów wykorzystywanych do produkcji.  

Zmniejszył się także nieco zasięg spodziewanych 

podwyżek cen surowców i materiałów, wzrósł zaś 

udział firm, które prognozują spadek tych cen. 

Wykres 87 Kwartalne prognozy wzrostu cen su-

rowców i materiałów wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwa 
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Problem wysokich kosztów działalności, w tym cen 

surowców, materiałów i paliw, wskazywany jest 

obecnie incydentalnie (2,6%), większą barierę sta-

nowią naciski na obniżenie cen (4,3%). 
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3. Prognozy cen własnych 

Zmniejszył się udział przedsiębiorstw, które prze-

widują podniesienie cen produktów i usług w I kw. 

br., wskaźnik WPC22, informujący o zasięgu pod-

wyżek, obniżył się i pozostaje zdecydowanie poni-

żej poziomu swojej średniej długookresowej (nadal 

zmniejsza się odsetek respondentów planujących 

podwyżki cen, ale nie rośnie udział firm redukują-

cych ceny). 

Wykres 88 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów 

i usług WPC (saldo prognoz zmian cen)  
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Wykres 89 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług  

 

Dane odsezonowane wskazują również na utrzy-

manie średniej wysokości wzrostu podwyżek cen 

wyrobów i usług planowanych w I kw. br. (średnia 

0,6%).  

Zarówno podwyżki cen, jak i redukcje mają umiar-

kowaną skalę – podwyżki nieco mniejszą niż rok 

wcześniej, redukcje zaś – nieco większą.  

                                                                                                             
22 Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i 

usług (podwyżki – obniżki). 

Wykres 90 Rozkład prognoz zmian cen 
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Wykres 91 Jednokrotne i wielokrotne plany pod-

wyżek cen w ciągu kolejnych czterech kwartałów 

(odsetek firm; próba ograniczona do przedsię-

biorstw, które brały udział w badaniu w czterech 

kolejnych edycjach ankiety) 
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Nadal maleje odsetek przedsiębiorstw, planujących 

wielokrotnie w ciągu roku podwyższać ceny, rośnie 

zaś udział firm, które nie planowały przeprowadzić 

żadnej podwyżki cen na przestrzeni roku.  

4. Prognozy cen wyrobów własnych – 
analiza w podstawowych przekrojach 

Przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemy-

słowe przewidują dalsze niewielkie zmniejszenie 

dynamiki cen, spadnie również zasięg zmian cen 

(dane odsezonowane). W budownictwie w I kw. 

nastąpi zmniejszenie średnich podwyżek cen, choć 

ich skala nieco wzrośnie. Należy jednak dodać, że 

generalnie w budownictwie od 5 lat faktyczne re-

dukcje cen są częstsze niż wzrosty.  
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Wykres 92 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 

w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe, Handel i 

naprawy oraz Budownictwo  
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Wykres 93 Wskaźnik WPC w przemyśle, budow-

nictwie oraz usługach 
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Dynamika cen oraz zasięg podwyżek w usługach 

pozostają stabilne. Spadek przewidywany jest w 

handlu. Transport oraz pozostałe branże usługowe 

planują niewielki wzrost cen. 

W I kw. 2015 r. przewidywany jest spadek dynami-

ki cen zarówno u eksporterów (dane odsezonowa-

ne), jak i w przedsiębiorstwach nieeksportujących. 

Najniższa dynamika cen oczekiwana jest u ekspor-

terów wyspecjalizowanych.  

 

 

 

 

Wykres 94 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 

w podziale na nieeksporterów i eksporterów, w 

tym wyspecjalizowanych  
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Wykres 95 Wskaźnik WPC w podziale na eksporte-

rów i nieeksporterów 
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5. Oczekiwania zmian CPI 

W I kw. 2015 r. oczekiwania inflacyjne nadal ulega-

ły osłabieniu23. Spodziewany przez ankietowane 

przedsiębiorstwa wzrost cen konsumpcyjnych bę-

dzie najsłabszy od początku badania. Jednocześnie 

rośnie niepewność firm, co do kształtowania się 

wskaźnika inflacji. Bardzo liczna i rosnąca jest gru-

pa firm, które nie decydują się przewidywać za-

chowania się wskaźnika CPI w ciągu najbliższego 

roku (tj. 22,9% respondentów). Mniej firm, niż w 

                                                                                                             
23 Ponieważ w lipcu 2014 r. wskaźnik CPI stał się ujemny i 

pozostał ujemny do końca 2014 r., to pytanie w ankiecie 

musiało zostać przeformułowane. M.in. odpowiedź Ceny 

spadną została zamieniona na 3 możliwości: Ceny będą spadać 

wolniej niż … będą spadać w podobnym tempie oraz będą spadać 

szybciej. Dlatego nieco zaburzona jest porównywalność w 

czasie wyników ankiety w zakresie tego pytania. 
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poprzednim kwartale, oczekuje, że CPI w ciągu 

roku nie zmieni się, ale zdecydowanie większa jest 

grupa respondentów, prognozujących spadek infla-

cji, a nawet spadek cen. W efekcie przedsiębiorstwa, 

które prognozują wzrost wskaźnika CPI (13,3 %) są 

nieco mniej liczne niż te, które oczekują spadku cen 

(13,9%). Wzrostu cen w ciągu najbliższego roku 

nadal jednak spodziewa się blisko połowa respon-

dentów (45,7% populacji, tj. 59,3% tych, którzy 

sprecyzowali swoją opinię). Spadek cen prognozuje 

w I kw. największa grupa firm od początku badania 

(13,9%).  

Wykres 96 Prognozy rocznych zmian wskaźnika 

CPI w relacji do inflacji z poprzedniego kwartału 
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6. Marże 

Spadki dynamiki cen surowców, w tym paliw prze-

łożyły się pozytywnie na poziom marż w sektorze 

przedsiębiorstw. Niewielkie wzrosty zanotowano 

zarówno w odniesieniu do marż krajowych, jak i 

eksportowych. Tym ostatnim sprzyjała również 

deprecjacja złotego wobec głównych walut, w tym 

zwłaszcza euro i dolara. Nadal istotny wpływ na 

rentowność firm miały również zmiany cen na pro-

dukty finalne, choć trzeba też zauważyć, że odsetek 

firm dokonujących takich zmian pozostaje w ostat-

nich kwartałach niski. Zauważono przy tym, że 

począwszy od 2013 r. firmy, które podnoszą ceny 

na swoje wyroby i usługi, ze znacznie większym 

prawdopodobieństwem osiągają wzrost marż, niż 

to obserwowano we wcześniejszym okresie. Doty-

czy to zarówno marż krajowych, jak i eksporto-

wych.  

W IV kw. 2014 r. wzrosty marż na sprzedaży kra-

jowej zanotowano w dostawie wody, budownictwie 

i usługach (w tym w transporcie lądowym i handlu, 

gdzie wzrosły również marże eksportowe). W 

energetyce i górnictwie marże na sprzedaży krajo-

wej spadły. W Przetwórstwie przemysłowym sytu-

acja była zróżnicowana – spadły marże na sprzeda-

ży krajowej, wzrosły zaś na sprzedaży zagranicznej. 

W bardziej szczegółowym podziale, ze względu na 

przeznaczenie produkcji, wzrost marż krajowych i 

eksportowych zanotowały firmy oferujące dobra 

konsumpcyjne trwałe i zaopatrzeniowe, natomiast 

spadek – konsumpcyjne nietrwałe i inwestycyjne.  

Wykres 97 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i 

zagranicznej 
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Wykres 98 Zmiany marż na sprzedaży krajowej w 

klasach zmian cen produktów własnych 
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Wykres 99 Zmiany marż na sprzedaży krajowej 
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Aneksy 

Uwagi metodologiczne  

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

2014 r. i przewidywania na I kw. 2015 r.  

2. W grudniu br. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięło udział 1521 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 koncen-

tracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożno-

ścią. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa. 

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 nie-

ruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług admini-

strowania 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 (2000+) 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. 

 wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów, gospodarka odpadami, usługi 

nierynkowe (głównie: edukacja i zdrowie). 

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

tem 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 „s.a.” – seasonally adjusted. 
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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 prze-

ciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kolejne ćwiartki takiego wykresu odpowiadają kolejnym fazom 

cyklu koniunkturalnego. 

Wykres 100 Komponenty cykliczne wskaźników 

bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognozowa-

nej sytuacji ekonomicznej 

  
 

Wykres 101 Komponenty cykliczne wskaźnika 

prognoz produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, 

oraz salda oceny zapasów 

 

Ze względu na rozbieżne tendencje prezentowane 

przez poszczególne wskaźniki oraz relatywnie dużą 

zmienność krótkookresową badanych indeksów, co 

może świadczyć o dużej niepewności odnośnie pro-

gnoz sytuacji ekonomicznej, ocena fazy cyklu w jakiej 

znajduje się sektor przedsiębiorstw jest w ostatnim 

czasie utrudniona. 

Tendencja wzrostowa składowej cyklicznej wskaźnika 

bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej wyhamowała w 

ostatnim czasie i kształtuje się na relatywnie wysokim 

poziomie, co oznacza dobrą ocenę koniunktury w IV 

kwartale 2014 roku. Ustabilizowała się również skła-

dowa cykliczna indeksu prognostycznego jednak na 

wyraźnie niższym poziomie, co oznacza, że oczeki-

wania przedsiębiorstw odnośnie przyszłej sytuacji 

ekonomicznej są wyraźnie mniej optymistyczne niż 

oceny sytuacji bieżącej. 

Umiarkowany optymizm odnośnie przyszłej sytuacji 

ekonomicznej wynika z pogorszenia oczekiwań odno-

śnie produkcji w drugiej połowie 2014 roku, co wpły-

nęło na odwrócenie tendencji wzrostowej składowej 

cyklicznej wskaźnika prognoz produkcji. Jednocze-

śnie obserwuje się tendencję spadkową komponentu 

cyklicznego wskaźnika prognoz eksportu, wynikającą 

ze spowolnienia w strefie euro oraz z sytuacji geopoli-

tycznej związanej z konfliktem na Ukrainie. 

Po okresie stabilizacji dalszemu pogorszeniu uległa 

także pozycja cykliczna wskaźnika salda zapasów. 
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Wykres 102 Komponenty cykliczne wskaźnika 

wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika 

prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika nowych 

inwestycji

 

Stosunkowo dobrze na tle pozostałych indeksów 

wygląda wskaźnik prognoz zatrudnienia, który w 

ostatnim czasie charakteryzuje się wyraźnym trendem 

wzrostowym. Ze względu na niewielkie spadki tego 

wskaźnika w drugiej połowie 2014 roku wyhamowała 

jednak tendencja wzrostowa składowej cyklicznej 

tego indeksu. Zatrzymaniu uległ również słaby trend 

wzrostowy wskaźnika prognozowanych inwestycji. Z 

kolei wskaźnik stopnia wykorzystani mocy wytwór-

czych od dłuższego czasu jest relatywnie stabilny, co 

przekłada się na małą zmienność składowej cyklicznej 

indeksu i powoduje, że w ostatnim czasie składowa 

cykliczna kształtuje się w pobliżu poziomu 0 pkt., 

oznaczającego neutralny stan koniunktury. 

 

 

 

  

Wskaźnik prognoz zatrudnienia

Wskaźnik nowych inwestycji

Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
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Formularz badania ankietowego  
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