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Streszczenie 

Kondycja sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2015 r. pozostawała dobra z oznakami stabilizowania 

się. Prognozy na I kw. br. mają zaś charakter mieszany – z jednej strony ankietowani oczekują 

wzrostu popytu, planują zwiększyć przy tym nadal zatrudnienie i płace, z drugiej strony zaś nie 

spodziewają się jednak poprawy sytuacji. Negatywny wpływ na nastroje badanych mogła mieć 

zwiększona niepewność co do przyszłych warunków gospodarowania, związana m.in. z zapowia-

danymi przez rząd zmianami w polityce fiskalnej. Obawy te przełożyły się też na plany inwesty-

cyjne. 

Warunki sprzedażowe w sektorze przedsiębiorstw pozostają dobre z perspektywą dalszej poprawy 

w I kw. br. Utrzymała się relatywnie niska bariera popytowa i relatywnie wysoki (choć nieco niższy 

niż w poprzednim kwartale) poziom wykorzystania mocy produkcyjnych. Wzrosły przy tym zapa-

sy towarów w handlu i przemyśle, co może oznaczać, że w grudniu sprzedaż kształtowała się nieco 

poniżej oczekiwań. Wyraźnie poprawiły się jednak prognozy popytu i nowych zamówień na I kw., 

w tym też w grupie eksporterów. W efekcie bardziej optymistycznie kształtują się plany produkcji. 

Istnieje zatem przekonanie o utrzymaniu korzystnych warunków popytowych również w przyszło-

ści, być może związane jest to  z zapowiadaną ekspansją fiskalną, która wpłynie pozytywnie na 

popyt konsumpcyjny. 

Problemy ze znalezieniem odbiorcy na oferowane produkty są obecnie mniej dotkliwe niż proble-

my wnikające z nasilającej  się konkurencji rynkowej. Walka o utrzymanie klienta wiąże się bowiem 

z koniecznością obniżek cen. W badanej próbie zasięg redukcji cen wyniósł w IV kw. 2015 r. 13%, a 

zatem objął nieco większą grupę podmiotów niż w III kw. (choć nie jest to najwyższy udział w hi-

storii badania). I choć dzięki niższym kosztom zakupu surowców i półproduktów firmy nadal są 

również beneficjentami deflacji, to opinie na temat wpływu spadków cen produkcji sprzedanej 

przemysłu zmieniły się w ciągu roku na wyraźnie bardziej negatywne. Co warto podkreślić, taką 

zmianę ocen zanotowały również przedsiębiorstwa transportowe, które najwięcej korzystają ze 

znacznych obniżek cen paliw, i które rok temu bardzo pozytywnie oceniały skutki deflacji. Ponie-

waż jednak ostatecznie firmy transportowe poinformowały o poprawie swojej kondycji ekono-

micznej w IV kw., oceny tych skutków wydają się odzwierciedlać raczej „niechęć” do obniżek cen 

na własne usługi, niż być przejawem realnych problemów tej grupy.  

Prognozy cen na I kw. br. nadal nie wskazują na wyraźne odbicie w górę inflacji PPI – ankietowane 

przedsiębiorstwa spodziewają się utrzymania deflacji na zbliżonym poziomie co w IV kw. 2015 r. 

Jednocześnie, oczekuje się niewielkiego wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych. Widoczna jest 

przy tym coraz większa niepewność, co do kształtowania się cen w przyszłości. 

Spodziewana poprawa popytu sprzyja kontynuacji wzrostu zatrudnienia. Skala planowanego 

zwiększenia liczby etatów w I kw. br. pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału i kształtowa-

ła się wyraźnie powyżej swoich wartości przeciętnych. Nowych pracowników szukać będą głównie 

firmy przetwórcze, w tym zwłaszcza oferujące dobra inwestycyjne oraz eksporterzy. Nadal dyna-

micznie zwiększać zatrudnienie planuje też sektor usługowy, mimo iż w branży handlowej zano-

towano wyraźne wyhamowanie optymizmu prognoz, być może ze względu na wspomniane już 
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obawy co do zmian podatków. 

Obserwowany nieprzerwanie od końca 2013 r. wzrost zatrudnienia stwarza coraz większe proble-

my ze znalezieniem pracowników na nowo tworzone etaty. Trudności te nabierają już charakteru 

bariery rozwoju, której towarzyszy zwiększająca się (choć nadal słaba) presja na podniesienie płac. 

W efekcie tych zjawisk w I kw. br. powinniśmy oczekiwać dalszego wzrostu wynagrodzeń. Zgod-

nie z deklaracjami w ciągu najbliższych dwóch lat nie zmieni pensji swoim pracownikom tylko 41% 

firm, i decyzje te rzadko wynikają z wysokiego (w opinii kierownictwa przedsiębiorstwa) poziomu 

wynagrodzeń lub z dokonanych w ostatnim okresie podwyżek. W wielu przypadkach brak planów 

zwiększenia płac może być związany z niską presją wywieraną przez pracowników na ich pod-

wyższenie lub być następstwem złej kondycji firmy. Trzeba jednak podkreślić, że planowane na I 

kw. br. podwyżki wynagrodzeń będą nadal relatywnie niewielkie co do swojej wartości. 

Niepewność co do kształtu polityki fiskalnej miała również negatywny wpływ na plany inwesty-

cyjne przedsiębiorstw. Niepokojącym sygnałem są zwłaszcza zapowiedzi częstszych rezygnacji z 

rozpoczętych już projektów. Wcześniej takie zjawiska pojawiały się wraz z wybuchem kryzysu lub 

pojawieniem recesji. Obecnie sytuacja firm jest dobra i nic nie wskazuje na jej pogorszenie w naj-

bliższym czasie. Część inwestycji może być jednak odsuwana w czasie i potencjalnie mogą one 

zostaną uruchomione w dalszej przyszłości. Wskazuje na to z jednej strony niemalejący poziom 

deklarowanych wydatków na cele rozwojowe na cały 2016 r., przy wyraźnie niższym odsetku no-

wo planowanych projektów na I kwartał roku. Spadek udziału firm planujących nowe inwestycje 

uwidocznił się zwłaszcza w grupie największych przedsiębiorstw, jak też w handlu, a więc tam 

gdzie poziom niepewności w ocenie przyszłości jest obecnie podwyższony.  

W dalszym ciągu zainteresowanie firm kredytem pozostaje umiarkowane. Większość planowanych 

na I kw. br. projektów inwestycyjnych zostanie sfinansowana z innych źródeł niż kredyt bankowy, 

w tym nadal najczęściej wybierane będą środki własne. Warto też zaznaczyć, że inne zewnętrzne 

źródła finansowania, takie jak pożyczki od spółek zależnych (w tym od zagranicznych matek) czy 

też leasing operacyjny lub finansowy nie stanowią swego rodzaju „konkurencji” dla kredytu, a 

raczej wzajemnie się uzupełniają. Ostatnie dane sugerują bowiem, że przedsiębiorstwa, które sięga-

ją po wymienione instrumenty finansowania częściej niż inne firmy korzystają również z finanso-

wania bankowego. Jeszcze mniej istotne z punktu widzenia przeciętnej firmy (zwłaszcza małej) jest 

finansowanie pozyskane z rynku kapitałowego, które trafia w sumie do kilku procent, głównie 

największych firm w sektorze przedsiębiorstw. Kredyt zastępowany jest zatem przede wszystkim 

środkami własnymi firm.  

Do listopada 2015 r. dynamika środków zgromadzonych przez przedsiębiorstwa na rachunkach 

bankowych pozostała dwucyfrowa, zaś pod koniec roku ankietowane firmy informowały o popra-

wie swojej płynności i zdolności do spłaty zobowiązań handlowych. W firmach, które dysponują 

dużymi środkami finansowymi niski koszt kredytowania nie mógł więc stanowić wystarczającej 

zachęty do zaciągnięcia nowych zobowiązań w banku, o ile plany inwestycyjne nie były bardzo 

ambitne. Tak jak wcześniej, po kredyt sięgają bowiem najczęściej przedsiębiorstwa, które zamierza-

ją inwestować na dużą skalę, np. rozbudowując swój potencjał wytwórczy. Takich firm jest jednak 

nadal stosunkowo niewiele. Większość planowanych działań o charakterze inwestycyjnym ma na 

celu wymianę lub remont majątku, względnie unowocześnienie procesu produkcji. 
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Sytuacja ekonomiczna 

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw 

w IV kw. br. pozostała dobra i stabilna, nico poni-

żej odczytów z poprzedniego badania. Jednym z 

czynników obniżających optymizm ocen była duża 

niepewność odnośnie do oczekiwanego wzrostu 

podatków, szczególnie widoczna zwłaszcza w 

branży handlowej. 

Krótkoterminowe prognozy poprawiły się nie-

znacznie względem poprzedniego kwartału, pozo-

stały jednak obniżone na tle poprzedniego roku, co 

może być również powiązane z rosnącą niepewno-

ścią, zwłaszcza że jednocześnie poprawiły się pro-

gnozy popytu. 

 

1. Bieżące oceny sytuacji 

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw 

w grudniu br. pozostawała dobra, choć nieco poni-

żej odczytów z poprzedniego kwartału (wskaźnik 

surowy BOSE1 spadł o 0,4 pp. kw/kw, zaś wskaźnik 

BOSE po korekcie sezonowej nie zmienił się, oba 

wskaźniki pozostały powyżej swoich wartości 

sprzed roku i powyżej średniej długookresowej).  

Negatywny wpływ na subiektywne oceny kondycji 

firm mogły mieć obawy przed zmianami zapowia-

danymi przez rząd, w tym głównie perspektywa 

wzrostu niektórych podatków. Szczególnie duży 

wzrost niepewności obserwowano w branży han-

dlowej, a także w bardzo dużych przedsiębior-

stwach.  

W związku z trudnym do przewidzenia efektem 

oczekiwanych zmian oraz dobrymi warunkami 

sprzedażowymi mniej dotkliwe stały się inne pro-

blemy, dotąd często zgłaszane przez przedsiębior-

                                                                                                             
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 

stwa. I tak, bariera popytowa, mimo że deklarowa-

na przed podobny odsetek firm co kwartał wcze-

śniej, odsunęła się na 4. miejsce w „czarnym” ran-

kingu barier, ustępując miejsca wspomnianym spo-

dziewanym zmianom przepisów i oczekiwanemu 

wzrostowi podatków oraz powiązanej z tym nie-

pewności. Warto też zauważyć, że obecnie nieco 

większy kłopot dla firm stanowi silna konkurencja 

rynkowa niż niski popyt. Konkurencja wymusza 

obniżki cen, co stanowi kolejny istotny, a przy tym 

rosnący problem sektora przedsiębiorstw.  

Wykres 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE na tle zmian rentowności obrotu 

netto (F-01/I-01) 
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Wykres 2 Najczęściej wymieniane bariery rozwoju 
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Dobrą kondycję sektora przedsiębiorstw potwier-

dzają rosnące odczyty europejskiego wskaźnika ESI 

(Economic Sentiment Indicator). Mimo wzrostu, 
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poziom wskaźnika na tle wskazań innych krajów 

pozostaje jednak nadal niski. 

Wykres 3 Oceny niepewności sytuacji (pytanie 

zamknięte – saldo oraz pytanie otwarte o bariery 

rozwoju) 
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Wykres 4 Economic sentiment indicator (ESI) 
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Źródło: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&in

it=1&plugin=1&pcode=teibs010&language=en 

2. Prognozy sytuacji ekonomicznej 

Mimo oczekiwanego wzrostu popytu, optymizm 

przedsiębiorstw w odniesieniu do kierunku zmian 

sytuacji w przyszłości pozostaje obniżony, podob-

nie jak w poprzednich dwóch kwartałach (wskaź-

nik WPSE pozbawiony wahań sezonowych na I kw. 

2016 r. wzrósł o 0,1 pp. kw/kw i przyjął wartość o 

1,5 pp. niższą niż przed rokiem, poniżej średniej 

długookresowej). Również prognozy o horyzoncie 

rocznym2, choć bardziej optymistyczne niż oczeki-

wania na najbliższy kwartał, sugerują niższe tempo 

poprawy sytuacji względem skali zmian obserwo-

wanej w ciągu ostatniego roku (należy tu jednak 

zachować szczególną ostrożność, pytanie o progno-

zy sytuacji w perspektywie 12 miesięcy zostało 

zadane pod koniec roku, a zatem w okresie, w któ-

rym optymizm firm w odniesieniu do przyszłości 

zwykle jest niższy, porównania dokonano zaś z 

wynikami pozyskanymi w I połowie roku w po-

przednich latach). Jednym z czynników mogących 

mieć wpływ na niższy optymizm prognoz była 

zwiększona niepewność, jako skutek zapowiada-

nych zmian podatków. 

Wykres 5 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 

w perspektywie kwartału (WPSE) 
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2 Które we wrześniu br. pojawiły się w badaniu SM NBP po 

raz pierwszy, natomiast wcześniej zadawane były każdora-

zowo w badaniu rocznym AR NBP, które realizowane jest w 

maju. 
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3. Analiza sytuacji sektora przedsię-
biorstw w podstawowych przekrojach 

W IV kw. br. sytuacja analizowanych klas pozostała 

dość stabilna. Niezmiennie pozytywnie oceniały 

swoją sytuację zwłaszcza przedsiębiorstwa z sekcji 

Przetwórstwo przemysłowe. Również przedsiębior-

stwa sprzedające na eksport cechowały się trady-

cyjnie lepszymi ocenami koniunktury. 

Wykres 7 Wskaźnik sytuacji bieżącej BOSE w ener-

getyce 

 

W pod koniec 2015 r. sytuacja w branży energe-

tycznej pozostawała nadal wyraźnie gorsza niż w 

okresach wcześniejszych, mimo niewielkiej popra-

wy względem III kw., kiedy to firmy borykały się 

ze skutkami suszy. Zarówno oceniając marże na 

sprzedaży, jak i wykorzystanie mocy produkcyj-

nych, firmy energetyczne wykazały zwiększony 

pesymizm, w tym ostatnim wypadku najprawdo-

podobniej w związku ze wzrostem temperatur na 

początku okresu grzewczego, co ograniczyło popyt 

na ciepło. Mimo zaobserwowanych pesymistycz-

nych nastrojów, należy podkreślić, że energetyka 

należy nadal do branż o bardzo wysokiej rentowno-

ści i bardzo dobrej sytuacji płynnościowej. Obser-

wowane spadki nastrojów nie są jak na razie po-

wiązane z fundamentalnym pogorszeniem kondycji 

tych firm, ale z pewnymi niekorzystnymi uwarun-

kowaniami w otoczeniu których działają podmioty 

z tej branży, w tym pogodowymi. Kolejnym po-

ważnym wyzwaniem dla energetyki jest koniecz-

ność inwestowania w modernizację bloków energe-

tycznych i w rozwiązania proekologiczne. 

Tak jak w poprzednich kwartałach, nastroje sektora 

budowlanego podlegały dużym wahaniom. W IV 

kw. firmy budowlane wyraźnie obniżyły optymizm 

ocen co do swojej kondycji. Wydaje się, że spadek 

ten nie wynikał z przyczyn fundamentalnych, ani 

też z obaw o zmiany przepisów czy wzrost podat-

ków, choć firmy budowlane stale oceniają, że dzia-

łają w warunkach wyjątkowo dużej niepewności. 

Nie zanotowano bowiem zmniejszenia sprzedaży, o 

czym świadczyć może nie malejący poziom stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych, nie obserwo-

wano również spadku marż lub głębszego spadku 

cen na oferowane usługi budowlane.  

Wykres 8 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE w przemyśle, budownictwie i usłu-

gach (górny panel) oraz w bardziej szczegółowym 

podziale (dolny panel) 
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Bardziej pesymistyczne nastroje mogło być skut-

kiem pogorszenia płynności, co z kolei mogło zo-

stać spowodowane dużymi wydatkami na zakup 

środków trwałych w III kw. Wspomniane inwesty-

cje mogły być zaś związane z optymistycznymi 

prognozami sprzedaży, które ostatecznie nie zreali-

zowały się. Budownictwo spodziewa się przy tym 
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dalszego pogorszenia własnej kondycji w I kw. br. 

Prognozy o horyzoncie rocznym sugerują jednak, 

że spadki te mają charakter przejściowy i sytuacja 

powinna zacząć poprawiać się w dalszych kwarta-

łach roku. 

W IV kw. 2015 r. w niekorzystnym położeniu zna-

lazła się również branża handlowa. Zgodnie z de-

klaracjami rządu istnieją plany wprowadzenia do-

datkowego podatku, który objąłby duże spółki 

handlowe. Znajduje to odbicie w zwiększonych 

ocenach niepewności oraz gorszych ocenach sytua-

cji tych firm. Duże sieci detaliczne najsilniej zarea-

gowały na doniesienia o zmianach polityki fiskalnej 

– BOSE w tej grupie obniżył się o 28 pp., a oceny 

niepewności wzrosły o 34 pp. Jednocześnie małe 

firmy z branży handlowej nie zanotowały tego typu 

niekorzystnych efektów, choć ich sytuacja pozostała 

nadal znacznie słabsza niż ich dużych konkurentów 

rynkowych.  

Wykres 9 Wskaźniki bieżącej oceny sytuacji eko-

nomicznej BOSE w handlu detalicznym w dodat-

kowym podziale na wielkość firm oraz oceny nie-

pewności w dużych sklepach detalicznych 

 

Jednym z powodów tych rozbieżności są znacznie 

mniejsze obroty małych sklepów, mierzone nie 

tylko ich wartością, ale też potencjałem sprzedażo-

wym sklepu (duże sieci deklarują przy tym sprze-

daż nie tylko w kraju, ale również na eksport). Małe 

sklepy próbują rekompensować sobie niższą sprze-

daż wyższymi cenami, co dodatkowo obniża ich 

pozycję konkurencyjną. Podwyżki cen nie gwaran-

tują przy tym zwiększenia marż – sektor MSP in-

formuje częściej o ich spadkach, podczas gdy duże 

sieci handlowe osiągają wyższe marże.  

W pozostałych firmach usługowych, w tym zwłasz-

cza w transporcie lądowym, hotelach i restaura-

cjach, jak też w usługach nierynkowych nastąpiła 

poprawa sytuacji. Rozwój sektora usługowego naj-

lepiej pokazuje rosnąca liczba sprawozdających się 

firm z tego sektora oraz obserwowany tam od dłuż-

szego czasu wzrost zatrudnienia. Niższy sentyment 

wykazywały jedynie firmy oferujące usługi dla 

konsumentów, na co istotny wpływ miało pogor-

szenie nastrojów w handlu detalicznym.  

W transporcie lądowym, w którym nastąpiła wy-

raźna poprawa optymizmu ocen, odnotowano jed-

nocześnie silny spadek cen na oferowane usługi 

przewozowe. Spadek ten przełożył się na spadek 

marż krajowych tej branży, co z kolei miało też 

wpływ na oceny deflacji PPI - obecnie spadki cen 

PPI uznawane są za neutralne z punktu widzenia 

interesów transportu, podczas gdy wcześniej defla-

cja była uważana za wyraźnie pozytywne zjawi-

sko3. Osłabienie złotego poprawiło jednak rentow-

ność usług świadczonych za granicą, i stanowiło to 

jeden z ważniejszych powodów poprawy ocen 

kondycji przewoźników. Kolejnym powodem były 

dobre warunki sprzedażowe i spodziewany dalszy 

wzrost popytu, co potwierdzają bardzo optymi-

styczne prognozy zatrudnienia.   

Wykres 10 Wskaźniki bieżącej oceny sytuacji eko-

nomicznej BOSE w transporcie lądowym 
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3 W IV kw. 2015 r. zmieniono treść pytania, co mogło mieć 
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Wyraźnie pogorszenie sentymentu zanotowano w 

grupie największych przedsiębiorstw w próbie. 

Pogorszeniu ocen kondycji towarzyszył wyraźny 

wzrost niepewności. Wzrost pesymizmu odczuły 

głównie duże firmy należące do branży handlowej. 

W pozostałych dużych przedsiębiorstwach kondy-

cja zmieniła się tylko nieznacznie, ale również tam 

niepewność co do przyszłości zwiększyła się. 

 

 

 

 

Wykres 11 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji eko-

nomicznej BOSE oraz oceny niepewności w naj-

większych przedsiębiorstwach w próbie 
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Popyt i produkcja 

Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw poprawi-

ła się i rozwija się w sposób zrównoważony na 

poziomie bliskim obecnych możliwości rozwojo-

wych sektora przedsiębiorstw. 

 

Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw poprawiła 

się i kształtuje się nieznacznie powyżej długookre-

sowej średniej. O poprawie koniunktury świadczą 

zarówno wzrosty wskaźników prognoz popytu, 

zamówień i produkcji na I kw. 2016 r., jak i dalszy 

spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących 

popyt jako barierę rozwoju. Tym samym w przy-

padku prognoz popytu nie obserwuje się wyraźne-

go negatywnego wpływu wysokiej niepewności 

dotyczącej kształtu polityki fiskalnej. Przeciwnie, 

pozytywne prognozy przedsiębiorstw mogą czę-

ściowo wynikać z zapowiadanego zwiększenia 

wydatków rządowych, które powinno przyczynić 

się do wzrostu popytu krajowego. Optymistyczne 

prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa 

pozwalają w najbliższym okresie oczekiwać przy-

spieszenia dynamiki sprzedaży. 

Wykres 12 Bariera popytu 

 

 

Prognozowana poprawa koniunktura opiera się na 

trwałych podstawach. Wskazuje na to stabilne od 

dwóch lat kształtowanie się prognoz trwałego 

komponentu popytu na poziomie zbliżonym do 

długookresowej średniej. Wyniki te korespondują 

ze stabilnym wzrostem gospodarczym, którego 

dynamika począwszy od I kw. 2014 zawiera się w 

przedziale między 3,2 a 3,7% r/r. Przytoczone dane 

sugerują, że koniunktura rozwija się w sposób 

zrównoważony na poziomie bliskim obecnych 

możliwości rozwojowych sektora przedsiębiorstw. 

Wykres 13 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, 

trwałego komponentu popytu, zamówień oraz 

produkcji 

 
 

Wykres 14 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w budownictwie 

 

Spośród klas analizowanych w przekroju wg sekcji 

PKD nieznacznie pogorszenie koniunktury odno-

towano jedynie w budownictwie. Spadki wskaźni-

ków prognoz popytu, trwałego komponentu popy-

tu oraz zamówień były jednak na tyle niewielkie, że 

nie rodzą obaw o kondycję sektora budowlanego. 

Można oczekiwać, że w perspektywie I kw. 2016 r. 

czynnikiem, który będzie miał dominujący wpływ 

na koniunkturę w budownictwie będą warunki 
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pogodowe; w dalszej zaś perspektywie – plany 

inwestycyjne nowego rządu. 

Na tle próby pozytywnie wyróżniają się prognozy 

popytu formułowane przez przedsiębiorstwa 

transportowe oraz pozostałe przedsiębiorstwa 

usługowe (tj. po wyłączeniu budownictwa, handlu i 

napraw oraz transportu). Silne wzrosty prognoz 

popytu w wyróżnionych klasach przedsiębiorstw 

sugerują, że głównym motorem oczekiwanej po-

prawy koniunktury w I kw. 2016 r. powinien być 

popyt krajowy, na co wskazuje również kształto-

wanie się wskaźników prognoz popytu w przekroju 

wg eksportu. 

Wykres 15 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju wg sekcji PKD 

 

Wykres 16 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju wg eksportu  
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Zapasy 

Ocena dopasowania zapasów produktów go-

towych w przemyśle jest stabilna i dobra.  

Zarówno w handlu jak i w przemyśle pogorszył 

się natomiast stopień dopasowania zapasów 

towarów, głównie z uwagi na gromadzenie się 

nieplanowych ich nadwyżek . 

Przemysł 

Ocena dopasowania zapasów produktów goto-

wych w przemyśle4 od końca 2013 r. pozostaje 

względnie stabilna i dobra. Udział firm z niedopa-

sowanymi zapasami kształtuje się poniżej średniej 

wieloletniej (15,7% firm w przemyśle) i wykazuje 

jedynie niewielkie kwartalne zmiany wokół niskich 

poziomów (poniżej średniej wieloletniej).  

Wykres 17 Ocena poziomu zapasów produktów 

gotowych w przemyśle (w % firm). Saldo ocen za-

pasów wg badania NBP i GUS 

 

W IV kw. ub.r. odnotowano niewielki spadek od-

setka przedsiębiorstw oceniających zapasy jako 

zbyt niskie (spadek do 6%) i podobny co do skali 

wzrost udziału firm o nadmiernych zapasach 

(wzrost do 9,7%). W rezultacie łączna ocena dopa-

                                                                                                             
4 Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo oraz 

energetyka 

sowania zapasów pozostała na poziomie z ubiegłe-

go kwartału. 

Chociaż łączna ocena zapasów w przemyśle pozo-

staje korzystna, to nasiliły się przy tym problemy z 

utrzymaniem poziomu zapasów towarów. Odsetek 

przedsiębiorstw, w których zapasy towarów nie 

odpowiadały potrzebom firmy wzrósł (z niskiego 

poziomu) w ciągu kwartału i zbliżył się do średniej 

wieloletniej. Źródłem problemów może być niedo-

stateczna sprzedaż, ponieważ przedsiębiorstwa 

częściej niż przed kwartałem sygnalizowały nad-

mierne zapasów towarów (8,4% badanych, wobec 

4,6% w pop. kw.). Stopniowy wzrost odsetka takich 

firm obserwujemy od połowy 2014 r. W ciągu kwar-

tału zwiększyła się także frakcja firm odczuwają-

cych trudności z zapewnieniem minimalnego po-

ziomu zapasów. Ocena zapasów towarów podlega-

ła widocznej zmienności w ciągu ostatnich 2 lat, co 

utrudnia interpretację wyników. 

Wykres 18 Ocena poziomu zapasów towarów w 

przemyśle 

 

Ogólnie jednak nadal dobrej sytuacji (niskim sta-

nom zapasów w magazynach firm) sprzyja przede 

wszystkim stabilna konsumpcja krajowa. Również 

w perspektywie najbliższego kwartału respondenci 

oczekują wzrostu popytu, eksportu i zamówień. W 

odpowiedzi na te sygnały przedsiębiorstwa planują 

zwiększać produkcję. Czynniki te powinny oddzia-

ływać w kierunku utrzymania wysokiego stopnia 

dopasowania zapasów. Z kolei realizację planów 
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produkcyjnych ułatwia wysoka płynność i dobra 

sytuacja finansowa przedsiębiorstw, dzięki której 

firmy mają lepsze możliwości samofinansowania i 

wyższą zdolność kredytową. Finansowanie ze-

wnętrzne wspiera nadal korzystna sytuacja na ryn-

ku kredytowym (niskie stopy procentowe, wysoka 

dostępność kredytów).  

Handel 

Podobnie jak przemysł również i handel odczuł w 

ostatnim kwartale nasilenie się trudności z utrzy-

maniem poziomu zapasów towarów, czego głów-

nym przejawem było gromadzenie się nieplano-

wych nadwyżek zapasów (zbyt wysokie zapasy 

towarów deklarowało 15,9% firm handlowych). 

Przełożyło się to na obniżenie stopienia dopasowa-

nia zapasów towarów w handlu i wzrost udziału 

firm posiadających niedopasowane zapasy powyżej 

średniej wieloletniej. 

Prognozy popytu w handlu pozostają pomyślne, co 

powinno działać w kierunku poprawy stopnia do-

pasowania zapasów towarów. Oceny przyszłej 

sytuacji przedsiębiorstw handlowych obciążone są 

jednak jednocześnie silnie zwiększoną niepewno-

ścią.  

Wykres 19 Ocena poziomu zapasów towarów w 

handlu 
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Eksport i jego opłacalność 

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eks-

portu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. 

Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja 

złotego względem dolara stwarza jednak zagroże-

nie dla opłacalności importu rozliczanego w tej 

walucie. 

Prognozy formułowane przez eksporterów suge-

rują przyspieszenie dynamiki eksportu do pozio-

mów nieznacznie przekraczających średnią dłu-

gookresową. 

 

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność ekspor-

tu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. 

Wskazują na to zarówno kursy opłacalności ekspor-

tu rozliczanego w euro i dolarze, jak i bardzo niski 

udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z 

eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o 

nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym 

opłacalności eksportu w ostatnich kwartałach była 

deprecjacja złotego, szczególnie względem dolara. 

Tym samym bieżące notowania złotego nie stano-

wią bariery dla rozwoju eksportu. 

Wykres 20 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz rzeczywisty kurs euro* 

 
*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych 

12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale 

 

Wykres 21 Kurs dolara, przy którym eksport i im-

port stają się nieopłacalne oraz rzeczywisty kurs 

dolara* 

 
*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych 

12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale 

 

Wykres 22 Opłacalność eksportu 

 

Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja 

złotego względem dolara stwarza zagrożenie dla 

opłacalności importu, szczególnie rozliczanego w 

dolarze. Deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs 

opłacalności importu rozliczanego w dolarze znaj-

duje się na poziomie zbliżonym do kursu rzeczywi-

stego. Ponieważ czynnikiem odpowiedzialnym za 

osłabienie złotego względem dolara były procesy 

globalne, skutkujące m.in. silnym umocnieniem 

dolara względem koszyka walut, niskiej opłacalno-

ści polskiego importu rozliczanego w dolarze nie 

należy postrzegać wyłącznie w kategoriach lokal-

nych. Opisywane zjawisko niesie negatywne kon-

sekwencje przede wszystkim dla tych przedsię-
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biorstw, które są importerami netto w przypadku 

importu rozliczanego w dolarze i w małej mierze 

korzystają z osłony tzw. hedgingu naturalnego. 

Pomimo niskiej opłacalności importu rozliczanego, 

szczególnie w dolarze, bieżący poziom kursu złote-

go nie stanowi bariery rozwoju przedsiębiorstw. 

Choć odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs 

walutowy jako barierę rozwoju nieznacznie wzrósł 

w porównaniu z ostatnim kwartałem, to wciąż 

znajduje się na poziomie zbliżonym do historycz-

nego minimum. Czynnikiem, który może łagodzić 

negatywne skutki aprecjacji dolara są silne spadki 

cen materiałów i surowców notowanych na mię-

dzynarodowych rynkach finansowych. 

Wykres 23 Bariera kursu walutowego oraz rzeczy-

wiste kursy euro i dolara* 

*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych 

12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale 

 

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej opłacalno-

ści cenowej eksportu jest stabilne od ok. dwóch lat 

kształtowanie się średniego udziału eksportu w 

przychodach eksporterów. Równocześnie jednak, 

stabilizacja udziału eksportu w przychodach eks-

porterów, pomimo długo utrzymującej się wysokiej 

opłacalności cenowej, może świadczyć o występo-

waniu pozacenowych barier ekspansji zagranicznej 

polskich przedsiębiorstw. Można oczekiwać, że w 

krótkim okresie dalszy wzrost roli eksportu w 

kształtowaniu przychodów przedsiębiorstw będzie 

uzależniony od koniunktury w strefie euro, szcze-

gólnie w Niemczech; w długim zaś okresie – od 

kierunku rozwoju geograficznej i produktowej 

struktury polskiego eksportu.  

Silny wzrost średniego udział importu zaopatrze-

niowego w kosztach importerów koresponduje  z 

aprecjacją złotego względem dolara. Tym samym 

wzrost wartości importu wynikał najprawdopo-

dobniej w głównej mierze nie tyle ze wzrostu wo-

lumenu importu, co z efektu kursowego. 

Wykres 24 Średni udział eksportu w przychodach 

(wśród eksporterów) oraz średni udział importu 

zaopatrzeniowego w kosztach (wśród importerów) 

 

Prognozy formułowane przez eksporterów pozwa-

lają w najbliższym czasie oczekiwać przyspieszenia 

dynamiki podpisywania nowych umów eksporto-

wych oraz dynamiki wartości eksportu, które po-

winny kształtować się nieznacznie powyżej śred-

nich długookresowych. Można się spodziewać, że 

kluczową rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz 

jej prognoz odgrywać będzie koniunktura w strefie 

euro oraz – w mniejszym stopniu – rozwój sytuacji 

gospodarczej w Chinach. 

Wykres 25 Wskaźnik umów eksportowych i no-

wych umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz 

eksportu 
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Zatrudnienie 

Prognozy na I kw. 2016 r. nie uległy zasadniczym 

zmianom w relacji kwartalnej oraz rocznej i in-

formują o dalszym wzroście zatrudnienia. 

 

1. Prognozy zatrudnienia 

Prognozy zatrudnienia na I kw. 2016r. pozostały 

zbliżone do prognoz z poprzedniego kwartału (da-

ne po uwzględnieniu korekty sezonowej). Od po-

nad dwóch lat nieprzerwanie więcej firm planuje 

wzrost zatrudnienia niż jego spadek (wskaźnik 

prognoz zatrudnienia wzrósł o 0,3 pp. r/r do 7,1% i 

jest zdecydowanie wyższy od swojej długotermi-

nowej średniej). 

Wykres 26 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo 

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

wane) a saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany 

o co najmniej 1%) 

 

Nadal dobre i optymistyczne oceny i oczekiwania, 

w tym zwłaszcza sytuacji ekonomicznej i popytu, 

przekładają się na plany wyraźnego wzrostu za-

trudnienia. Przedsiębiorstwa przewidujące stabili-

zację sytuacji, w tym popytu, również planują 

wzrost liczby pracowników (w mniejszej skali). 

Pesymizm ocen wiąże się zwykle z planowaną re-

dukcją zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia progno-

zują głównie firmy, które niepewność swojej przy-

szłej sytuacji ekonomicznej oceniają jako niską lub 

bardzo niską. W grupie przedsiębiorstw, w których 

ta niepewność jest wysoka częściej przewidywana 

jest redukcja zatrudnienia niż jego wzrost. 

Wskaźnik zatrudnienia5 w Polsce kształtuje się 

poniżej średniej wartości dla Unii Europejskiej, 

natomiast jego dynamika jest wyższa (dane za 

II kw. 2015 r.). 

Wykres 27 Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu w 

II kw. 2015 r. 

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS 

Widoczny ponownie staje się problem braku pra-

cowników – powoli rośnie odsetek firm, które in-

formują o problemach ze skompletowaniem załogi 

(do ok. 3%, w odpowiedzi na otwarte pytanie o 

podstawowe bariery rozwoju przedsiębiorstwa). 

Warto jednak dodać, że daleko jeszcze do sytuacji, 

obserwowanej w okresie boomu – na przełomie lat 

2007/2008, kiedy takie problemy zgłaszało ok. 14% 

przedsiębiorstw. 

2. Prognozy zatrudnienia – analiza w 
podstawowych przekrojach 

W podziale wg form własności poprawę prognoz 

zatrudnienia w ujęciu kwartalnym odnotowały 

przedsiębiorstwa publiczne, w których zatrudnie-

nie lekko wzrośnie. Firmy prywatne prognozują 

nadal wyraźny wzrost zatrudnienia, zwłaszcza 

                                                                                                             
5 Udział pracujących (w wieku 15—64 lata) w liczbie ludności 

ogółem (w tej samej grupie wiekowej) 
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przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagraniczne-

go (które stale posiadają bardziej optymistyczne 

prognozy zatrudnienia niż firmy prywatne krajo-

we). 

Wykres 28 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg 

sektorów własności (dane odsezonowane) 

 

Wśród sekcji największy optymizm prognoz za-

trudnienia prezentuje transport oraz przetwórstwo 

przemysłowe (wyraźny wzrost zatrudnienia, przy 

poprawie optymizmu prognoz). W podziale we-

dług przeznaczenia produkcji najwyższy wzrost 

zatrudnienia przewidują producenci dóbr inwesty-

cyjnych (przy poprawie optymizmu prognoz) oraz 

firmy wytwarzające półprodukty. 

Wykres 29 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w bu-

downictwie, przemyśle oraz usługach (dane odse-

zonowane) 

 

W usługach poprawa prognoz zatrudnienia nastą-

piła głównie w transporcie, ale też w pozostałych 

sekcjach usługowych. W handlu prognozy osłabiły 

się, ale nadal zatrudnienie będzie rosnąć. Lepsze 

prognozy zatrudnienia formułuje sektor usług dla 

biznesu (wyraźny wzrost zatrudnienia) niż dla 

konsumentów (niewielki wzrost zatrudnienia). W 

sektorze usług nierynkowych zatrudnienie również 

powinno wzrosnąć.  

Wykres 30 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w sek-

cjach usługowych (dane odsezonowane) 

 

W budownictwie zanotowano pogorszenie optymi-

zmu prognoz zatrudnienia. Przewidywany jest jego 

nieznaczny wzrost, jednak znacznie słabszy niż 

przed rokiem (dane surowe informują o spadku 

zatrudnienia).  

Wykres 31 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a zaan-

gażowanie w eksport oraz w klasie eksporterów o 

rosnącym eksporcie (dane odsezonowane)  

 

Od ponad 5 lat wskaźnik prognoz zatrudnienia dla 

eksporterów kształtuje się powyżej wartości dla 

firm nieeksportujących. W I 2016 r. prognozy dla 

eksporterów osłabiły się, głownie z powodu pogor-

szenia optymizmu prognoz zatrudnienia w grupie 

eksporterów niewyspecjalizowanych. Przedsiębior-

stwa działające wyłącznie na rynku krajowym pro-

gnozują niewielką poprawę i wzrost zatrudnienia.  
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Zatrudnienie powinno w I kw. 2016 r. rosnąć za-

równo w sektorze MSP, jak i w firmach dużych. W 

tych ostatnich nastąpiła poprawa prognoz zatrud-

nienia, zwłaszcza w jednostkach największych (co 

najmniej 2000 pracowników). W firmach z sektora 

MSP optymizm prognoz zatrudnienia lekko się 

osłabił, ale nadal przewidywany jest w nich wzrost 

zatrudnienia.  

Wykres 32 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas 

wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane) 
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Wynagrodzenia 

Planowane podwyżki wynagrodzeń na I kw. 2016 r. 

będą miały większy, niż w poprzednim kwartale, 

zasięg oraz nieco niższą wartość.  

Presja płacowa rośnie, ale utrzymuje się nadal na 

relatywnie niewysokim poziomie. Ponad 9% przed-

siębiorstw rejestruje obecnie wzrost nacisków 

płacowych  

Nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw dekla-

ruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodze-

nia. Wzrósł nieco udział firm, w których relacja 

pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności 

pogorszyła się. 

 

1. Plany wzrostu płac 

W I kw. 2016 r. podwyżki płac będą miały większy 

zasięg niż w poprzednim kwartale (po uwzględnie-

niu korekty sezonowej zwiększyć wynagrodzenia 

planuje 19,5% przedsiębiorstw; dane surowe: 

28,3%) oraz rok wcześniej. Po raz pierwszy od dłuż-

szego czasu odsetek przedsiębiorstw zamierzają-

cych dokonać podwyżek kształtuje się powyżej 

długookresowej średniej.  

Wykres 33 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki wynagrodzeń oraz odsetek pracowni-

ków objętych podwyżkami  

 

Wzrost płac obejmie większą część ogółu zatrud-

nionych (za sprawą częstszego wzrostu wynagro-

dzeń w firmach dużych), większą też niż w po-

przednim kwartale. Zasięg redukcji płac obniża się i 

pozostaje nieznaczny (1,2% firm). Warto dodać, że 

zmniejszanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, 

które je przewidują, obejmuje zazwyczaj stosunko-

wo niewielką część załogi, podczas gdy planowane 

podwyżki płac dotyczą zazwyczaj większości pra-

cowników6. 

W perspektywie całego roku 2016 podwyżki wyna-

grodzeń przewidywane są w 46,1% przedsię-

biorstw, a kolejne 12,6% firm rozważa wzrost prze-

ciętnych płac w 2017 r. W co trzeciej spółce nie 

przewiduje się w dalszym ciągu wzrostu wynagro-

dzeń, pomimo że płace nie były ostatnio podnoszo-

ne.  

Wykres 34 Plany długoterminowe podwyżek wy-

nagrodzeń 

 

Nie wzrosła planowana średnia wysokość podwy-

żek wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa, które planują 

zwiększyć płace, zwiększą je w I kw. 2016 r. o śred-

nio 5,2%, zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich 

pracownika wzrośnie o 3,7%. Większość podwyżek 

płac będzie jednak nadal umiarkowana co do skali – 

relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 

10%) planowane są nadal rzadko (tj. w co piątej 

firmie podnoszącej wynagrodzenia). 

                                                                                                             
6 Dane z SM NBP za III kw. 2015 r. 



 

 

Wynagrodzenia 

 19    Szybki Monitoring NBP 

Wykres 35 Średnia planowanych podwyżek wyna-

grodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które planują 

podnieść wynagrodzenia) 

 

Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie 

robią tego kosztem poziomu zatrudnienia - rzadziej 

niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jedno-

czesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a czę-

ściej o zwiększaniu. Nieliczne firmy, które przewi-

dują redukcję płac zdecydowanie częściej niż inne 

przedsiębiorstwa będą też w I kw. 2016 r. reduko-

wać zatrudnienie. Jest to konsekwencją wyraźnej 

zależności skłonności do podwyższania płac, po-

dobnie jak i zwiększania zatrudnienia, od kondycji 

firmy. Warto dodać, że choć przedsiębiorstwa w 

bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej posiadają stale 

najbardziej optymistyczne plany wzrostu wyna-

grodzeń, to poprawiły je wyraźnie przedsiębior-

stwa w dobrej lub słabej kondycji.  

Wykres 36 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany 

płac (% przedsiębiorstw) 

 

 

2. Plany wzrostu płac – analiza w pod-
stawowych przekrojach 

W I kw. 2016 r. przedsiębiorstwa publiczne zamie-

rzają częściej podnosić wynagrodzenia niż firmy 

prywatne. W czołówce sytuują się jednak przedsię-

biorstwa z kapitałem zagranicznym, zaś podmioty 

prywatne krajowe formułują nadal znacznie słabsze 

prognozy płac.  

Wykres 37 Planowane podwyżki wynagrodzeń a 

sektor PKD (% firm podwyższających w sektorze) 

 

Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 

wynagrodzeń wzrósł w relacji kwartalnej oraz 

rocznej zarówno w przemyśle, jak i w usługach. W 

branżach usługowych odsetek ten zwiększył się 

przede wszystkim w transporcie, ale też w pozosta-

łych usługach oraz – w mniejszym stopniu – w 

handlu.  

Wykres 38 Plany długoterminowe podwyżek wy-

nagrodzeń w sekcjach  

 

Warto zauważyć, że w transporcie podwyżki płac 

w 2016 r. są skoncentrowane w I kw. w większym 

stopniu niż w reszcie badanej próby – w kolejnych 

kwartałach mniej niż przeciętnie firm transporto-

wych przewiduje wzrost wynagrodzeń. W przemy-

śle przetwórczym relatywnie dużo firm zamierza 

podnosić płace zarówno w I kw. 2016 r., jak i w 

następnych okresach. W budownictwie udział firm 
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podnoszących płace spadł i nie powinien być kom-

pensowany silniejszą akcją podwyżkową w kolej-

nych kwartałach. 

Wśród klas zatrudnienia tradycyjnie częściej zamie-

rzają podnosić wynagrodzenia przedsiębiorstwa 

duże niż z sektora MSP. W I kw. firmy małe (mniej 

niż 50 osób) będą podnosić płace najrzadziej, zaś 

przedsiębiorstwa największe (2000 i więcej pracow-

ników) – najczęściej.  

Wykres 39 Odsetek przedsiębiorstw oferują-

cych/planujących zaoferować nowym pracownikom 

wyższe bądź niższe wynagrodzenia niż już zatrud-

nionym o zbliżonych kwalifikacjach (pominięto 

przypadki braku zatrudnienia/planów zatrudnienia 

nowych pracowników) 

 

Odsetek firm planujących podwyżki płac wzrósł 

(r/r oraz kw/kw) zarówno w grupie eksporterów, 

jak i w przedsiębiorstwach nie będących eksporte-

rami. Tradycyjnie udział ten jest wyższy w klasie 

podmiotów, w których choć część działalności skie-

rowana jest na rynki zagraniczne. Najczęściej wy-

nagrodzenia będą podnoszone w grupie eksporte-

rów wyspecjalizowanych.  

Nadal na rynku pracy potrzeba zatrudnienia no-

wych pracowników najczęściej nie wiąże się z ko-

niecznością oferowania wyższych wynagrodzeń. 

Większość przedsiębiorców (blisko 80%) zatrudnia-

jąc nowych pracowników w IV kw. 2015 r., bądź 

planując ich zatrudnienie w I kw. 2016 r., proponuje 

im wynagrodzenia zbliżone do wynagrodzeń osób 

już pracujących o podobnych kwalifikacjach. Nadal 

firmy znacznie częściej gotowe są oferować mniej 

atrakcyjne wynagrodzenia nowym pracownikom, 

niż wcześniej zatrudnionym. 

Jednocześnie, wprawdzie ciągle niewielki, ale ro-

snący odsetek firm usługowych – w tym zwłaszcza 

transportowych – oferuje nowym pracownikom 

wyższe wynagrodzenia niż zatrudnionej już zało-

dze (ponad 5% przedsiębiorstw).  

3. Podwyżki płac a wzrost wydajności 
pracy 

W IV kw. 2016 r. zanotowano nie tylko wzrost płac, 

ale i wzrost wydajności pracy. Odsetek firm, w 

których wydajność rosła szybciej niż wynagrodze-

nia pozostawał nadal wielokrotnie wyższy niż 

udział firm, w których wydajność nie nadążała za 

płacami. Wzrosły nieco udziały firm, w których 

relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydaj-

ności zarówno poprawiła się, jak i pogorszyła. 

Większość przedsiębiorstw (51,4%) deklaruje, że nie 

wzrastały ani wynagrodzenia, ani wydajność pracy. 

W 20,7% firm dynamiki płac i wydajności były zbli-

żone.  

Wykres 40 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu 

wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wy-

kresie płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność; 

próba ograniczona do przypadków wzrostu płac) 

 

Wzrost wynagrodzeń nie przewyższał wzrostu 

wydajności w ok. 79% przedsiębiorstw, w których 

wynagrodzenia rosły. Odsetek przedsiębiorstw, w 

których wzrost płac był szybszy niż wzrost wydaj-

ności utrzymuje się nadal na relatywnie niskim 

poziomie (7,9%), ale wzrósł w relacji do poprzed-
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niego kwartału, także w 3 sektorach: w budownic-

twie, w usługach i w przemyśle7. 

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 

Presja płacowa, rozumiana jako wzmożone naciski 

pracowników na wzrost płac, utrzymuje się nadal 

na względnie niskim poziomie, wyższym jednak 

niż w latach 2012 – 2014.  

Wykres 42 Naciski płacowe (na podstawie pytania 

zamkniętego oraz otwartego o bariery rozwoju 

przedsiębiorstwa) 

 

W IV kw. 2016 r. presja płacowa ponownie lekko się 

nasiliła. 45,4% populacji zadeklarowało brak naci-

sków płacowych ze strony pracowników. Pozostała 

część respondentów informuje o istnieniu presji 

płacowej na ogół w skali umiarkowanej, tj. nie 

większej niż dotychczas. Wzrósł jednak wyraźnie 

udział przedsiębiorstw mówiących o nasilaniu się 

                                                                                                             
7 W okresie koniunktury i szybciej rosnących płac, czyli w 

połowie 2008 r., ten poziom wynosił ponad 28% 

nacisków na wzrost wynagrodzeń (o 1,5 pp. do 

9,2%). Podobną informację niesie odpowiedź na 

otwarte pytanie o podstawowe bariery rozwoju – 

rośnie odsetek firm, które informują o presji płaco-

wej. Na razie jednak ich udział nadal jest niewielki, 

tj. ok. 2% – daleko jeszcze do presji, obserwowanej 

w okresie koniunktury – na przełomie lat 2007/2008 

na rosnącą presją płacową wskazywało ok. 26% 

respondentów w pytaniu zamkniętym oraz ok. 8% - 

w pytaniu otwartym.  

Presja płacowa ze strony pracowników jest bardziej 

wyraźnie odczuwalna w budownictwie (rosnące 

naciski w 10,9% przedsiębiorstw, podobnie jak w 

kw. pop.) i w przemyśle przetwórczym (10,8%, 

wzrost). Spośród sekcji usługowych najsilniejsza 

jest w transporcie (11,6%), a najsłabsza w handlu 

(7,5%).  

Wykres 43 Nasilająca się presja płacowa w Budow-

nictwie, Przetwórstwie przemysłowym i w Usłu-

gach. 

 

Wykres 44 Presja na wzrost wynagrodzeń a długo-

terminowe plany podniesienia płac
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Naciski płacowe, aczkolwiek nadal relatywnie 

rzadkie, pozostają ważnym czynnikiem wzrostu 

wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w których 

presja się nasilała ponad połowa firm planuje pod-

wyżki płac, a więc dwukrotnie częściej niż w pozo-

stałych firmach. W przedsiębiorstwach, które nie 

rozważają podnosić wynagrodzeń w ciągu najbliż-

szego roku czy dwóch naciski ze strony pracowni-

ków są wyraźnie najsłabsze.   

  



Inwestycje 
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Inwestycje 

W IV kw. ub. r. w próbie nastąpiło osłabienie op-

tymizmu inwestorów, przejawiające się głównie 

spadkiem liczby nowych inwestycji planowanych 

w horyzoncie kwartału i roku. Nakłady ogółem 

nadal powinny jednak rosnąć, chociaż w I kw. br. 

tempo tego wzrostu może być słabsze. W całym 

2016 r. wielkość nakładów powinna rosnąć. Po-

zwala to, mimo spodziewanych w próbie zabu-

rzeń w pierwszym kwartale, oczekiwać kontynua-

cji względnie dynamicznego wzrostu inwestycji. 

Brak inwestycji respondenci uzasadniali najczę-

ściej wysoką niepewnością lub wysokim ryzy-

kiem. 

1. Planowane inwestycje 

Ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł wyraźne 

osłabienie optymizmu wśród inwestorów, co może 

zapowiadać obniżenie aktywności inwestycyjnej,  

prawdopodobnie jednak o charakterze przejścio-

wym. Słabsze nastroje inwestorów przejawiały się 

głównie obniżoną skłonnością do podejmowania 

nowych inwestycji8. Ograniczeniu wobec poprzed-

nich wyników uległy plany rozpoczęcia nowych 

inwestycji w ciągu najbliższego kwartału (spadek 

odsezonowanego wskaźnika nowych inwestycji 

kw/kw i r/r, wartość wskaźnika ponownie znalazła 

się znacznie poniżej średniej wieloletniej), oraz w 

perspektywie całego rozpoczynającego się roku. 

Optymizm w rocznych planach dotyczących rozpo-

częcia nowych inwestycji obniżył się do najniższych 

poziomów w historii badania. 

                                                                                                             
8 Nowe inwestycje w I kw. rozpocznie 20,7% respondentów, a 

w całym roku – 34,4% (spadek o 4,8 p.p. r/r). Większość (tj. 

60%) inwestorów planujących podjęcie nowych inwestycji w 

2016 r. rozpocznie pewne inwestycje już w pierwszym kwar-

tale, reszta inwestorów zrobi to dopiero w kolejnych kwarta-

łach. Jest to zbliżony odsetek jak w poprzednich latach. 

Nowych inwestycji będzie znacznie mniej niż w 

poprzednich kwartałach, ale nakłady ogółem w 

badanej próbie nadal powinny rosnąć. Należy się 

jednak liczyć z tym, że w I kw. br. tempo tego 

wzrostu może być słabsze (dodatnie i niższe niż 

przed kwartałem saldo prognoz zmian wielkości 

nakładów w perspektywie kwartału).  

Wykres 45 Wskaźnik nowych inwestycji – udział 

przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 

inwestycji w perspektywie kwartału oraz roku 

 

Wykres 46 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w całym 

bieżącym roku r/r (saldo zmian) 

 

Inwestorzy nieco bardziej pesymistycznie niż w 

poprzednim kwartale ocenili również możliwości 

kontynuacji już rozpoczętych inwestycji. Możli-

wości te nadal wprawdzie pozostaję wysokie 

(95,7% inwestorów będzie planowo kontynuowało 

inwestycje), ale liczba przypadków redukcji inwe-

stycji w ciągu kwartału niemal się podwoiła. 
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Wskaźnik kontynuacji inwestycji jest czułym mier-

nikiem nastrojów inwestorów i dotąd reagował 

głębokim spadkiem w momentach zwrotnych ko-

niunktury. 

Wykres 47 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. 

Jednocześnie respondenci zachowali korzystne 

prognozy zmian wielkości nakładów w perspek-

tywie całego roku. Optymizm w planach rocznych 

inwestycji pozostał na poziomie zbliżonym do wy-

ników z ubiegłych dwóch lat, kiedy w sektorze 

przedsiębiorstw inwestycje rosły w dwucyfrowym 

tempie9. Pozwala to, mimo spodziewanych w pró-

bie zaburzeń w pierwszym kwartale, oczekiwać 

kontynuacji dynamicznego wzrostu inwestycji w 

badanej grupie przedsiębiorstw.  

Powyższy układ prognoz może wskazywać na 

przejściowe, obejmujące najbliższy kwartał, nasile-

nie się ostrożności przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych w nowych obszarach. Może mieć to 

związek m.in. z nowym elementem w otoczeniu 

przedsiębiorstw, tj. z nasileniem się niepewności. 

                                                                                                             
9 „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 

2015 r.”, NBP, grudzień 2015 

Źródłem niepewności może być m.in. kształt poli-

tyki gospodarczej i fiskalnej, jej wpływ na warunki 

gospodarowania i przyszłą sytuację przedsiębior-

stwa (dane uzyskano na podstawie informacji po-

dawanych w pytaniu otwartym o bariery w dzia-

łalności przedsiębiorstwa). Jednocześnie, niepew-

ność może być tez związana z problemami gospo-

darki globalnej. 

Niepewność po raz pierwszy w historii badania 

„awansowała” na pierwsze miejsce czynników 

ograniczających działalność przedsiębiorstw w 

najbliższej perspektywie. Silny negatywny wpływ 

niepewności i ryzyka na aktywność inwestycyjną 

potwierdza ponadto czołowe miejsce tego proble-

mu w rankingu barier dla inwestycji w badanej 

grupie przedsiębiorstw (26,7% firm nieinwestują-

cych a 7,4% w pełnej próbie wskazało niepewność 

jako główną przyczynę braku inwestycji). Niepew-

ność, o której tutaj mowa, obejmuje czynniki poza-

popytowe i pozafinansowe. Problemy związane z 

niedostatecznym popytem oraz problemy z pozy-

skaniem finansowania okazały się mniej istotne 

(odpowiednio 19,3% i 13,2% wskazań w grupie 

nieinwestujących podmiotów). 36% firm w pełnej 

próbie brak inwestycji w tłumaczyło brakiem takich 

potrzeb. Inwestorzy podtrzymując optymistyczne 

plany zwiększania rocznych budżetów na inwe-

stycje najprawdopodobniej więc liczą na poprawę 

otoczenia w kolejnych kwartałach roku.  

Wykres 48 Przyczyny braku inwestycji w perspek-

tywie roku (% firm, które nie zamierzają rozpoczy-

nać nowych inwestycji z wykluczeniem przypad-

ków, w których wskazano na brak potrzeb inwesty-

cyjnych) 
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Obserwowane pogorszenie nastrojów wśród inwe-

storów nie ma uzasadnienia ani w bieżących da-

nych, ani w prognozach respondentów. Ostatnie 

wyniki potwierdzają, że kondycja ekonomiczna 

przedsiębiorstw wciąż pozostaje korzystna. Pro-

gnozy zamówień i popytu, w tym zwłaszcza zagra-

nicznego, wskazują na oczekiwaną poprawę sytua-

cji. Jednocześnie, mimo pewnego spadku w ostat-

nim kwartale, nadal relatywnie wysoki jest stopień 

wykorzystania zdolności produkcyjnych. Dzięki 

dobrej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa mają 

szerokie możliwości finansowania działalności 

inwestycyjnej, w tym zarówno ze środków wła-

snych (wyższa zdolność do generowania środków 

finansowych), jak i za pomocą kredytów banko-

wych (lepsza zdolność kredytowa). Dostęp do fi-

nansowania kredytowego ułatwiają dodatkowo 

historycznie niskie stopy procentowe. Czynniki te 

powinny zatem wspierać aktywność inwestycyjną 

przedsiębiorstw. 

Wykres 49 Główny cel nowych inwestycji plano-

wanych w danym roku 

 

Dominującym celem rozpoczynanych inwestycji 

nadal jest utrzymanie istniejącego majątku (głów-

ny cel inwestycji dla 33,5% inwestorów), chociaż 

ten kierunek inwestycji od czterech lat wyraźnie 

traci na znaczeniu. Wciąż jednak nie widać przy 

tym odbicia zainteresowania bardziej ekspansyw-

nymi projektami mającymi na celu np. rozbudowę 

potencjału produkcyjnego, czy unowocześnianie 

technologii.  

Mimo sprzyjających warunków panujących na ryn-

ku kredytowym, firmy realizują plany rozwojowe 

opierając się głównie na wewnętrznych możliwo-

ściach finansowania, a znaczenie kredytów w 

finansowaniu nowych inwestycji od czasu kryzysu 

2008/2009 pozostaje na obniżonym poziomie (po-

niżej średniej wieloletniej). W I kw. 46% badanych 

inwestorów sfinansuje nowe przedsięwzięcia ze 

środków finansowych wypracowanych w przed-

siębiorstwie, a 29% - z kredytów bankowych. 

Wykres 50 Porównanie udziału inwestorów dekla-

rujących finansowanie nowych inwestycji ze środ-

ków własnych i kredytów bankowych. Podgrupa 

inwestorów planujących nowe inwestycje 

 

 

2. Aktywność inwestycyjna – analiza w 
podstawowych przekrojach 

W klasyfikacji według wielkości zatrudnienia 

spadek skłonności do podejmowania nowych inwe-

stycji w perspektywie kwartału i roku obserwujemy 

zarówno w MSP, jak i w firmach dużych. Dalsze 

silne pogorszenie odnotowano przy tym w grupie 

największych podmiotów 2000+. Wspólnym tłem 

dla tych zmian jest silny, odczuwany w obu sekto-

rach (a w 2000+ najmocniej) wzrost niepewności w 

ostatnim kwartale. Rozbieżności między sektorami 

pojawiły się natomiast w ocenie skali inwestycji. 

Sektor dużych przedsiębiorstw, zgodnie z tenden-

cjami na poziomie pełnej próby, obniżył swoje pla-

ny inwestycyjne wobec poprzednich kwartałów 

(zarówno w przypadku kwartalnych, jak i rocznych 
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planów). Możliwości wzrostu inwestycji są przez te 

firmy oceniane najsłabiej od początku 2014 r. Sektor 

MSP natomiast, mimo pewnych problemów, za-

chował więcej optymizmu podtrzymując plany 

wzrostu inwestycji (kwartalnych i rocznych) z po-

przedniego kwartału. Problemem MSP rzutującym 

na aktywność inwestycyjną może być z kolei silny 

spadek stopnia wykorzystania zdolności produk-

cyjnych jaki odnotowano w tej grupie podmiotów 

przy jednocześnie pogarszających się tam progno-

zach.  

Długookresowe tendencje w kształtowaniu się ak-

tywności inwestycyjnej w obszarze nowych inwe-

stycji w MSP są nadal znacznie mniej korzystne niż 

dla sektora dużych przedsiębiorstw. Tylko w sekto-

rze dużych przedsiębiorstw zainteresowanie no-

wymi inwestycjami od czasu kryzysu zaczęło się 

odbudowywać (przy stagnacji w MSP). Podobną 

tendencję widać w kształtowaniu się stopnia wyko-

rzystania mocy produkcyjnych, co może wyjaśniać 

słabsze zainteresowanie inwestycjami w sektorze 

MSP. 

W nowym roku duże firmy częściej niż MSP po-

dejmą inwestycje mające na celu zwiększanie po-

tencjału i unowocześnianie technologii (56% firm 

dużych i 40% MSP). Duży wzrost zainteresowania 

inwestycjami w nowe technologie odnotowano w 

przedsiębiorstwach 2000+, co trzecia tak firma de-

klarowała ten kierunek inwestycji w 2016 r. 

Wykres 51 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w 

podziale według wielkości zatrudnienia  

 

Analiza przyczyn braku inwestycji pokazuje, że 

niższy poziom aktywności inwestycyjnej w MSP 

wobec sektora dużych przedsiębiorstw to przede 

wszystkim rezultat braku zidentyfikowanych po-

trzeb inwestycyjnych (ok. 59% przypadków w MSP, 

wobec 45% w grupie firm dużych). W sektorze MSP 

inwestycje silniej były ponadto ograniczane przez 

niepewność niż w grupie firm dużych. Obydwa 

sektory zgłaszały za to podobne, w kontekście ba-

rier dla inwestycji, problemy z pozyskaniem finan-

sowania, czy zbyt niskim popytem.  

Wykres 52 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału (górny wykres) i 

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

wg wielkości zatrudnienia 

 

 

W podziale wg PKD głębszą korektę nastrojów 

wśród inwestorów odnotowano w handlu i prze-

myśle. W tych sekcjach najwyraźniej spadło zainte-

resowanie nowymi inwestycjami, co zwłaszcza w 

handlu może łączyć się z nasilonym poczuciem 

niepewności. Należy się spodziewać, że w obu 

grupach tempo wzrostu nakładów w I kw. spadnie, 

a w handlu możliwe jest całkowite wyhamowanie 

wzrostu. Najgłębszy jednak spadek dynamiki inwe-

stycji oczekiwany jest w przemyśle, w którym w 
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I kw. saldo prognoz jest już tylko lekko dodatnie 

(prognozy wzrostu inwestycji nieco częściej zgła-

szane niż prognozy spadku) i jest to najsłabszy 

wynik od początku 2014 r. Pomyślne prognozy, 

zapowiadające przyspieszenie inwestycji w I kw., 

zgłaszały już tylko przedsiębiorstwa z pozostałych 

branż usługowych (poza handlem). Tam też spo-

dziewany jest znaczny wzrost popytu. 

Mimo możliwego spowolnienia wzrostu inwestycji 

w I kw. we wszystkich wymienionych sekcjach 

dodatnie pozostają prognozy skali inwestycji w 

planach rocznych, co pozwala oczekiwać utrzyma-

nia szybkiego wzrostu inwestycji w dłuższej, rocz-

nej perspektywie. Poza przemysłem całoroczne 

budżety na inwestycje powinny rosnąć nawet szyb-

ciej niż w 2015 r.  

Wykres 53 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w 

sekcjach PKD 

 

Wykres 54 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (saldo pro-

gnoz) w sekcjach PKD 

 

 

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 działalność eksportowa  

 

 

Spadek zainteresowania nowymi inwestycjami 

odnotowano w planach kwartalnych i rocznych we 

wszystkich grupach niezależnie od stopnia zaanga-

żowania w sprzedaż eksportową. Przedsiębiorstwa 

nieeksportujące nadal utrzymują znacznie niższą 

aktywność inwestycyjną niż przedsiębiorstwa 

obecne na rynkach zagranicznych, a pierwszy 

kwartał może być okresem dość wyraźnego spo-

wolnienia inwestycji w grupie nie eksporterów 

(obniżenie salda prognoz zmian wielkości nakła-

dów do poziomu neutralnego). Wśród firm ekspor-

tujących można się natomiast spodziewać utrzyma-

nia tempa wzrostu inwestycji w horyzoncie kwarta-

łu, choć również jest to poziom obniżony względem 

wyników ostatnich dwóch lat. We wszystkich gru-

pach korzystne pozostają jednocześnie możliwości 

wzrostu inwestycji w całym roku. 

Niższej aktywności inwestycyjnej nieeksporterów 

nie tłumaczą niższe potrzeby inwestycyjne. Odsetek 

firm, które brak inwestycji w przyszłym roku uza-
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sadniały w ten sposób był zbliżony niezależnie od 

roli sprzedaży eksportowej. Natomiast nieeksporte-

rzy częściej napotykali na problemy uniemożliwia-

jące podjęcie inwestycji. Wśród barier inwestycyj-

nych nieeksporterzy częściej (niż firmy działające 

poza granicami kraju) wskazywali na niedostatecz-

ny lub niepewny popyt oraz zmienność cash flow. 
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

Wykorzystanie majątku pozostaje od dwóch lat 

wskaźnikiem podlegającym tylko niewielkim wa-

haniom. W IV kw. 2015 r. stopień wykorzystania 

mocy produkcyjnych po usunięciu wahań sezo-

nowych nieznacznie spadł i wyniósł 81%.  

Pod koniec IV kw. 2015 r. stopień wykorzystania 

majątku po korekcie sezonowej zmniejszył się 

względem III kw. (wskaźnik po korekcie sezonowej 

osiągnął wartość 81% i był niższy niż rok kwartał 

wcześniej o 0,3 pp., jak też niższy niż rok wcześniej 

– o 0,6 pp., nadal jednak pozostał wyraźnie powyżej 

swojej długookresowej średniej). Mimo dobrych 

warunków sprzedażowych, stopień wykorzystania 

mocy produkcyjnych nie zwiększył się w ciągu 

ostatnich dwóch lat, na co wpływ miał rosnący 

(dzięki inwestycjom) potencjał przedsiębiorstw. 

W ujęciu porównawczym pozycja polskich przed-

siębiorstw ponownie nieznacznie się poprawiła na 

tle średnich europejskich wyników, choć polskie 

firmy pozostają przedsiębiorstwami o relatywnie 

niskim stopniu wykorzystania mocy produkcyj-

nych. Różnice mogą być skutkiem niższego zaanga-

żowania polskich firm na rynkach zagranicznych. 

Eksporterzy, zwłaszcza firmy eksportujące gros 

swojej produkcji poza granicę kraju, to firmy z 

przeciętnie wyższym stopniem wykorzystania mo-

cy produkcyjnych. 

Wykres 56 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych   

 

W IV kw. zmiany analizowanego wskaźnika w 

badanych sekcjach i klasach były różnokierunkowe. 

Niewielkie wzrosty zanotował przemysł, w tym 

głównie firmy oferujące dobra inwestycyjne, co 

było spójne z wysoką dynamiką nakładów na środ-

ki trwałe. Wzrosty zaobserwowała również energe-

tyka, co z kolei poprzedził głęboki spadek wskaźni-

ka w III kw. 2015 r., powiązany z suszą.  

Wykres 57 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysło-

we w Polsce i w krajach UE-28  

 
Źródło: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&p

lugin=1&pcode=teibs070&language=en 

Wykres 58 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym, 

budownictwie oraz usługach 

 

Wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych zaob-
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stanie potencjału firm usługowych obniżyło się. 

Spadki zanotowały wszystkie rodzaje usług, tj. dla 

biznesu i konsumentów.   

Warto również przyjrzeć się sytuacji firm z branży 

handlowej, której nastroje pogorszyły się ze wzglę-

du na planowane zmiany opodatkowania dużych 

sieci handlowych. Dane pokazują, że obroty dużych 

sklepów detalicznych rosły w ostatnich latach dy-

namicznie, podczas gdy małe sklepy odznaczały się 

bardzo stabilnym i relatywnie niższym wykorzy-

staniem potencjału sprzedażowego.   

Wykres 59 Średni poziom wykorzystania majątku 

w handlu detalicznym w dodatkowym podziale na 

duże firmy i sektor MSP 

 
 

Wykres 60 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w energetyce 
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Kredyt bankowy i jego dostępność 

W IV kw. br. przedsiębiorstwa zgłosiły ,tak jak 

w poprzednim kwartale, umiarkowane zapo-

trzebowanie na kredyt. Dostępność kredytu 

pozostaje wciąż wysoka o czym świadczy wy-

soki odsetek zaakceptowanych wniosków kre-

dytowych. Zapowiedzi przedsiębiorstw odno-

śnie do popytu na kredyt na I kw. 2016 r. suge-

rują dalszy umiarkowany wzrost zadłużenia 

kredytowego sektora przedsiębiorstw. 

 

W IV kw. 2015 r. deklarowane przez przedsiębior-

stwa zainteresowanie kredytem bankowym nie 

zmieniło się znacząco w relacji do poprzedniego 

kwartału. Odnotowano niewielki wzrost odsetka 

przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt, co 

przy rosnącej wielkości zadłużenia kredytowego 

sektora przedsiębiorstw, obserwowanej na danych 

statystyki bankowej NBP sugeruje, że dzieje się to 

za sprawą zaciągania przez firmy dużych, bądź 

odnawiania dotychczasowych kredytów. Wciąż 

szybko zwiększa się zadłużenie sektora z tytułu 

zaciąganych kredytów inwestycyjnych, jak również 

tych o charakterze bieżącym.10 Dostępność finan-

sowania bankowego pozostała na wysokim pozio-

mie, o czym świadczy zaledwie 13% negatywnie 

ocenionych aplikacji kredytowych. Podobnie jak w 

kwartałach wcześniejszych, najczęstszym powodem 

odmów był brak lub nieadekwatna do wymogów 

bankowych zdolność kredytowa.   

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na I kw. 

2016 r. sugeruje brak większych zmian w skłonności 

przedsiębiorstw do korzystania z kredytów w celu 

finansowania działalności. Przybyło firm planują-

                                                                                                             
10 Według danych statystyki bankowej NBP w listopadzie 

2015 r. kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw wzrosły o 

9,0 % w relacji rocznej i 1,0% w relacji miesięcznej. Wzrost 

całkowitych kredytów i pożyczek wynikał ze wzrostu kredy-

tów i pożyczek inwestycyjnych (11% r/r i 2,1% m/m), oraz 

wysokiego tempa wzrostu kredytów o charakterze bieżącym 

do 12% r/r, i 5,2% r/r wzrostu kredytów na nieruchomości. 

cych zwiększyć swoje zadłużenie kredytowe w 

niewielkiej skali. Grupa przedsiębiorstw, które nie 

zamierzają dokonywać większych zmian w struktu-

rze swojego zadłużenia pozostaje względnie stabil-

na - przedsiębiorstwa, które już korzystają z kredy-

tów mają zamiar dalej korzystać z finansowania 

bankowego. Utrzymująca się przewaga firm planu-

jących zwiększać zadłużenie nad tymi, które zapo-

wiadają ograniczenie korzystania z kredytów, suge-

ruje, że zadłużenie sektora powinno się w dalszym 

ciągu zwiększać.  

Wykres 61 Obserwowany popyt na kredyt, odsetek 

złożonych i zaakceptowanych wniosków 

kredytowych  

 

Wykres 62 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt11  

 

                                                                                                             
11 Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych 

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

nych za październik i listopad 2015 r.  
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Wykres 63 Rozkład przyczyn odmownego 

rozpatrzenia wniosków kredytów  

 

Według ostatnich prognoz, zarówno w sektorze 

MSP, jak i w sektorze dużych firm popyt na kredyt 

w nadchodzącym kwartale będzie nieco mniejszy 

niż w okresie ubiegłym. W przypadku sektora MSP 

wpływ na to będzie miał wzrost odsetka podmio-

tów, które planują spłacić swoje zadłużenie, nato-

miast w sektorze dużych firm odpowiadać ma za to 

zmniejszająca się populacja przedsiębiorstw planu-

jących ubiegać się o kredyt. Wciąż jednak częściej 

duże firmy niż sektor MSP będą aplikować o kre-

dyt.  

Według danych statystyki bankowej NBP, tempo 

wzrostu kredytów w IV kw. br. było nieco wyższe 

od tego odnotowanego w kwartale poprzednim. 

Popyt na kredyt zgłoszony w IV kw. 2015 r. przez 

sektor MSP był jednak niższy niż w przypadku 

dużych firm.12 Na zwiększenie zadłużenia kredy-

towego sektora MSP wpływ miał popyt na kredyty 

inwestycyjne, i w mniejszym stopniu również na 

kredyty operacyjne.13 Natomiast o wzroście zadłu-

żenia kredytowego dużych firm zdecydowało wy-

sokie zapotrzebowanie na kapitał operacyjny, krót-

koterminowy, ale też szybko rosnące zapotrzebo-

wanie na środki finansujące zakupy nieruchomości, 

przy znacznie niższym tempie wzrostu pozostałych 

                                                                                                             
12 W sektorze dużych przedsiębiorstw kredyty zaciągane na 

duże kwoty tj. inwestycyjne wzrosły o 6,8% r/r, a kredyty na 

nieruchomości wzrosły o 48% r/r.  
13 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora 

bankowego na koniec listopada 2015 r. w sektorze MSP tem-

po wzrostu kredytów inwestycyjnych wyniosło 83 %, a kre-

dyty operacyjne wzrosły w tempie 6 % r/r.  

kredytów inwestycyjnych. Różnice między sekto-

rami widać również w strukturze walutowej popy-

tu na kredyt. I aczkolwiek kredyty walutowe sta-

nowią w przypadku sektora MSP ok. 24% całkowi-

tego zadłużenia, a w przypadku dużych firm 33%, 

to w obu sektorach kredyt walutowy rośnie obecnie 

szybciej niż złotowy. Duże firmy wyraźnie zwięk-

szyły zwłaszcza zakupy nieruchomości finansowa-

ne kredytami walutowymi, tempo ich wzrostu od 

czerwca 2015 r. przyspiesza i w październiku się-

gnęło 80% r/r (kredyty walutowe stanowią obecnie 

65% całości kredytów na nieruchomości).14  

Wykres 64 Wskaźnik popytu na kredyt w sektorach 

 

Wykres 65 Odsetek złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych w sektorach 

 

W IV kw. 2015 r. firmy usługowe, w tym transport 

wyraźnie zwiększyły swoje zapotrzebowanie na 

kredyty i częściej niż w poprzednim kwartale ich 

wnioski kredytowe zostały zaakceptowane przez 

banki. W usługach zwiększył się również odsetek 

                                                                                                             
14 Dane finansowe sektora bankowego, 

www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa  
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firm planujących ubiegać się o kredyt w nadcho-

dzącym kwartale.  

W budownictwie, po raz pierwszy od 2010 r. więcej 

firm planuje spłacić zadłużenie niż ubiegać się o 

przyznanie kredytu w nadchodzącym kwartale. To 

może oznaczać, że kredyty zaciągnięte w ostatnim 

kwartale 2015 r. pozwoliły dokonać inwestycji, ale 

ograniczyły zarówno zapotrzebowanie, jak i moż-

liwości firm budowlanych do zaciągania kolejnych 

kredytów. O relatywnie dużym nasyceniu sekcji 

budowlanej kredytami może świadczyć jeden z 

wyższych odsetków firm, które mają kredyty i nie 

planują dokonywać żadnych zmian w swoim za-

dłużeniu.  

Wykres 66 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcjach 

ubiegających się o kredyt 

 

Wykres 67 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji 

którym banki przyznały kredyt 

 

 

 

Wykres 68 Wskaźnik popytu na kredyt w sekcjach 

 

W nadchodzącym kwartale można oczekiwać dal-

szego osłabienia zainteresowania zaciąganiem kre-

dytu wśród firm zorientowanych na rynek krajowy. 

Przemawiają za tym wyraźne częściej, niż w po-

przednim kwartale, wyrażane plany ograniczania 

produkcji i rzadsze plany jej zwiększania, z uwagi 

na pogorszenie prognoz popytu na kolejny kwartał 

i spadek odsetka firm oczekujących wzrostu liczby 

zamówień.    

Wykres 69 Wskaźnik popytu na kredyt wśród firm 

sklasyfikowanych ze względu na docelowy rynek 

zbytu  
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Pozakredytowe źródła finansowania zewnętrznego 

W najbliższym kwartale z alternatywnych, wzglę-

dem kredytu bankowego, źródeł finansowania 

działalności ma zamiar skorzystać około 20% 

przedsiębiorstw. Najczęściej rozpatrywaną formą 

finansowania zakupów będzie leasing operacyjny, 

a znacznie rzadziej leasing finansowy oraz po-

życzki zaciągane wewnątrz grupy kapitałowej. 

Leasingiem znacznie częściej są zainteresowane 

firm korzystające z kredytów, niż firmy bez zadłu-

żenia wobec banków. Te ostatnie z kolei chętniej 

niż kredytobiorcy posiłkują się pożyczkami uzy-

skiwanymi wewnątrz grupy kapitałowej w jakiej 

uczestniczą. Możliwość korzystania z pożyczek 

wewnątrzgrupowych daje firmom większą ela-

styczność w ich wykorzystywaniu i może genero-

wać niższe koszty pozyskiwanego kapitału. Także 

w grupie firm inwestujących leasing stanowi waż-

ne, uzupełniające źródło finansowania działalności 

(tu ponad 63% firm korzysta z kredytów, podczas 

gdy około 45% firm nie inwestujących deklaruje 

korzystanie z jakiejkolwiek formy finansowania 

bankowego).  

Z kolei z pożyczek zagranicznych najczęściej ko-

rzystają firmy, których przychody z eksportu sta-

nowią zasadniczą część przychodów ogółem. Na-

leży to jednak wiązać z ich formą własności i czę-

ściowym lub nawet przeważającym udziałem ka-

pitału zagranicznego. Z kolei firmy ze sprzedażą 

zorientowaną na rynek krajowy najrzadziej zamie-

rzają zwiększać swoje zadłużenie zarówno za po-

mocą leasingu, jak i wszelkich pożyczek w ramach 

grupy kapitałowej. 

Wykres 70 Odsetek przedsiębiorstw w klasach, 

zamierząjący zwiększyć swoje zadłużenie poprzez 

zaciagnięcie zobowiązań alternatywnych 

względem kredytu 
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Oprocentowanie kredytów złotowych zarówno 

w segmencie kredytów długoterminowych, jak 

i kredytów krótkoterminowych pozostało bli-

skie poziomowi sprzed kwartału.  

 

W IV kw. 2015 r. odnotowano dalsze spadki opro-

centowania długo- i krótkoterminowych kredytów 

złotowych w ujęciu rocznym, ale bardzo niewielkie 

już zmiany w ujęciu kwartalnym. Obecna sytuacja 

może jednak ulec zmianie w wyniku przyjętych 

zmian odnośnie do opodatkowania aktywów ban-

ków, w tym kredytów dla sektora przedsiębiorstw. 

Według zapisów ustawy, opodatkowanie wyniesie 

0,44% w skali roku, co najprawdopodobniej przeło-

ży się na wzrost kosztów kredytu.15  

W IV kw. 2015 r. mediana marży od kredytów dla 

sektora przedsiębiorstw, w ujęciu kwartalnym w 

przypadku segmentu kredytów krótkookresowych 

pozostała niezmieniona. Nie dotyczyło to w rów-

nym stopniu całego sektora przedsiębiorstw, w 

przypadku niektórych grup koszty kredytu wzro-

sły. Mediany udziału marży w całkowitym opro-

centowaniu kredytów nieznacznie spadły.16 Z in-

formacji płynących od przedsiębiorstw wynika, że 

mediana udziału marży w całkowitym oprocento-

waniu kredytów wynosi 43% w przypadku kredy-

tów długoterminowych i 42% w przypadku kredy-

tów krótkoterminowych.  

                                                                                                             
15 29 grudnia 2015 r. Sejm przyjął projekt ustawy o podatku 

bankowym od niektórych instytucji finansowych, 31 grudnia 

2015 r. Senat po przyjęciu 15 poprawek skierował ponownie 

ustawę pod obrady Sejmu do Komisji Finansów Publicznych. 

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2016 r. 
16 Jest to zgodne z zapowiedziami banków odnośnie do pla-

nowanego na IV kw. 2015 r. poluzowania wymagań kredy-

towych, w tym obniżenie marż, szerzej w raporcie „Sytuacja 

na rynku kredytowym” 

www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2015_4.pdf  

Wykres 71 Mediana oprocentowania kredytów 

złotowych dla przedsiębiorstw  

 

Wykres 72 Mediany marży na kredytach złotowych 

oraz mediana udziału marży w całkowitym opro-

centowaniu kredytów dla przedsiębiorstw 

 

W odniesieniu do większości przekrojów klasyfika-

cyjnych w IV kw. ub. r. zmiany w wysokości opro-

centowania kredytów były niewielkie, przy czym 

utrzymało się zróżnicowanie wysokości oprocen-

towania kredytów krótko- i długoterminowych 

między klasami. W obu segmentach podrożały 

kredyty dla firm wytwarzających dobra zaopatrze-

niowe, wyraźnie droższy pozostał kredyt krótko-

terminowy. Dla firm z sektora MSP zdrożały krót-

koterminowe kredyty, i jest to wciąż grupa przed-

siębiorstw korzystająca z jednych z najdroższych 

kredytów. Firmy budowlane, po raz kolejny odczu-

ły obniżkę marż od kredytów w obu segmentach. 

Poprawa sytuacji tej sekcji i ograniczenie, silnej 

jeszcze do niedawna, niepewności odnośnie do 

sytuacji ekonomicznej firm budowlanych, przełoży-

ło się na poprawę warunków kredytowych propo-

nowanych im przez banki. Od połowy 2013 r. me-
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diana marży na kredytach długoterminowych obni-

żyła się tam o 1 pkt. proc.  

Wykres 73 Mediana marży na kredytach krótko-

terminowych złotowych dla przedsiębiorstw w 

wybranych klasyfikacjach 

 

Wykres 74 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. 2015 r sytuacja płynnościowa sektora 

przedsiębiorstw po raz kolejny poprawiła się. 

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłuże-

nia kredytowego, jak i zadłużenia wynikające-

go z rozliczeń handlowych pozostała bardzo 

dobra.  

 

Odsetek przedsiębiorstw informujących o swojej 

sytuacji płynnościowej jako bezpiecznej jest dzisiaj 

najwyższy od początku okresu poddanego badaniu. 

W IV kw. ub. r. udział firm w próbie deklarujących 

posiadanie bezpiecznego poziomu płynności finan-

sowej po raz kolejny wzrósł, przy czym poprawę w 

obszarze płynności odczuło większość z analizo-

wanych klas przedsiębiorstw. Tę rosnącą płynność 

sektora obserwuje się w rosnących zasobach środ-

ków pieniężnych ulokowanych na rachunkach ban-

kowych. Według danych statystyki bankowej NBP 

w listopadzie ub. r. dynamika depozytów bieżących 

sięgała 25% w ujęciu rocznym. 17 Depozyty bieżące 

stanowią obecnie niemal 60% całkowitych depozy-

tów sektora przedsiębiorstw. Jednoczesny spadek 

wielkości depozytów terminowych może sugero-

wać, że przedsiębiorstwa mają cele inwestycyjne, 

które chcą sfinansować w najbliższym czasie i ce-

lowo utrzymują środki na rachunkach bieżących z 

możliwością ich natychmiastowego wykorzystania.  

Zadowalająco kształtuje się również zdolność 

przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań bankowych 

- odsetek firm deklarujących terminową obsługę 

zadłużenia kredytowego pozostaje na jednym z 

wyższych poziomów. Relatywnie niskie zaintere-

sowanie przedsiębiorstw finansowaniem działalno-

                                                                                                             
17 W listopadzie 2015 r. depozyty przedsiębiorstw były o 

11,3% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, i o 

2,3% wyższe niż w miesiącu poprzednim. Na wzrost depozy-

tów ogółem wpływ miał aż 25,5% r/r wzrost depozytów 

bieżących (depozyty terminowe spadły natomiast o 4,5% r/r). 

ści za pomocą środków pochodzących z kredytu 

bankowego sprzyja utrzymywaniu wysokiej jakości 

tego zadłużenia i jego obsługi. Udział kredytów o 

obniżonej jakości18 w sumie kredytów udzielonych 

przedsiębiorstwom po raz kolejny się zmniejszył. 

Takiej sytuacji sprzyja utrzymujące się wysokie 

zapotrzebowanie na kredyt wśród przedsiębiorstw 

określających swoją sytuację ekonomiczną jako 

dobrą lub bardzo dobrą. 

Deklarowana jakość obsługi zobowiązań handlo-

wych po raz kolejny wzrosła i osiągnęła nienoto-

wany do tej pory poziom. Już 72,5% badanych firm 

twierdzi, że nie ma problemu z regulowaniem zo-

bowiązań względem swoich kontrahentów. Utrzy-

mujące się dobre wyniki finansowe sektora przed-

siębiorstw sprzyjają poprawie ich sytuacji płatni-

czej. Wsparciem dla sektora pozostaje utrzymujący 

się zarówno rosnący popyt krajowy, jak i wysoka 

opłacalność sprzedaży na rynki zagraniczne.  

Wykres 75 Płynność finansowa przedsiębiorstw 

(odsetek odpowiedzi) 

 

 

                                                                                                             
18 Udział należności o obniżonej wartości sektora bankowego 

od przedsiębiorstw na koniec lipca wyniósł 10,7%. Więcej 

problemów z obsługą kredytów ma sektor MSP, tu udział 

złych kredytów sięga niemal 13%, podczas gdy w sektorze 

dużych firm spadł poniżej 9%.   
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Wykres 76 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz 

pozabankowego (odsetek odpowiedzi) 

 

Po raz kolejny wyraźną poprawę w zakresie płyn-

ności i obsługi zobowiązań handlowych odnotowu-

je się w sektorze MSP, w tym dalszą poprawę widać 

również w klasie przedsiębiorstw zatrudniających 

do 50 osób - odsetek małych, płynnych przedsię-

biorstw rośnie nieustannie od początku 2014 r. Po-

dobnie kształtuje się zdolność firm zatrudniających 

do 50 osób do terminowego regulowania zobowią-

zań kredytowych. Najwolniej, aczkolwiek systema-

tycznie poprawia się sytuacja małych przedsię-

biorstw w obszarze regulowania zobowiązań han-

dlowych.  

W sektorze MSP, głównie wśród firm zatrudniają-

cych do 50 osób, wzrósł odsetek firm budowlanych, 

które mają problemy z terminowym regulowaniem 

zobowiązań handlowych. W pozostałych sekcjach, 

za wyjątkiem Usług, utrzymuje się niewielka różni-

ca w terminowości regulowania zobowiązań han-

dlowych między firmami dużymi i sektorem MSP. 

Analizując z kolei zdolność przedsiębiorstw do 

regulowania zobowiązań kredytowych największe 

różnice między sektorami widać w handlu hurto-

wym i w mniejszym stopniu w handlu detalicznym, 

w obu działach lepiej radzą sobie duże firmy.  

 

 

 

Wykres 77 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością w sektorach 

 

Wykres 78 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługą zadłużenia bankowego w sek-

torach

 

Wykres 79 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługą zobowiązań handlowych w 

sektorach 

 

Sytuacja płynnościowa firm eksportujących pozo-

staje znacznie lepsza niż przedsiębiorstw ze sprze-

dażą zorientowaną wyłącznie na rynek krajowy. W 

ostatnim kwartale sytuacja finansowa eksporterów 

wyspecjalizowanych poprawiła się względem firm 

z mniejszym udziałem przychodów z eksportu w 

całkowitych przychodach. Natomiast we wszyst-
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kich klasach przedsiębiorstw przybyło firm, które 

nie mają problemów z regulowaniem zobowiązań 

handlowych. Największą poprawę odnotowano 

jednak wśród firm ze sprzedażą zorientowaną na 

rynek krajowy, czemu sprzyjał utrzymujący się 

wysoki popyt wewnętrzny.  

Wykres 80 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością wg docelowego ryn-

ku zbytu 

 

Wykres 81 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługę zadłużenia handlowego wg 

docelowego rynku zbytu 

 

Bardzo dobrą sytuację obserwuje się w usługach. 

Zarówno firmy świadczące usługi dla biznesu, jaki 

te zorientowane na konsumenta z kwartału na 

kwartał charakteryzują się coraz wyższym odset-

kiem firm płynnych i nie zgłaszających problemów 

z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań. W 

przemyśle natomiast po trudniejszym III kw. ub. r. 

w większości analizowanych działów sytuacja lek-

ko się poprawiła. W dalszym ciągu jednak przyby-

wa producentów odzieży zgłaszających problemy, 

ale poprawę deklarują firmy produkujące wyroby 

tekstylne. W IV kw. ub.r. poprawiła się sytuacja 

producentów metali. O ile ceny stali pozostawały 

niskie, to ich zmiany szczególnie w ostatnich tygo-

dniach roku nie były już tak dynamiczne19, dodat-

kowo perspektywa dużych inwestycji infrastruktu-

ralnych, i co za tym idzie wzrost popytu na wyroby 

metalowe, powinna wpłynąć na poprawę sytuacji 

tego działu.  

Wykres 82 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością wg sekcji 

 

Wykres 83 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługę zadłużenia handlowego wg 

sekcji 

 

 

                                                                                                             
19 Notowania cen Informacja pochodzi ze strony Polskiej Unii 

Dystrybutorów Stali, www.puds.pl 
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Ceny i marże  

W IV kw. 2015 r. w dalszym ciągu więcej firm 

obniżało ceny niż je podwyższało. 

Nadal nie ma bardzo wyraźnych sygnałów infor-

mujących o podwyżkach cen. Prognozy na I kw. 

2016 r. są zbliżone do prognoz z poprzedniego 

kwartału. W nieco większym stopniu rozpo-

wszechniły się oczekiwania wzrostu cen surowców 

i materiałów oraz roczne prognozy wzrostu CPI. 

W IV kw. 2015 r. w wyniku deprecjacji złotego 

względem euro marże na sprzedaży zagranicznej 

nieznacznie wzrosły. Wskaźnik marż na sprzedaży 

krajowej również minimalnie zwiększył się, ale 

pozostał wyraźnie ujemny, na co istotny wpływ 

wywarły malejące ceny produkcji. 

 

1. Zmiany cen w IV kw. 2015 r. 

W IV kw. 2016 r. przedsiębiorstwa w dalszym ciągu 

częściej informowały o redukcjach cen niż o ich 

wzroście. Odsetek firm redukujących ceny swoich 

produktów lub usług zwiększył się i wyniósł 13%. 

Od III kw. 2014 r. w większości sekcji spadki cen 

były częstsze niż wzrosty. W IV kw. przewaga ob-

niżek cen była widoczna w różnych branżach, m. 

in. w transporcie, budownictwie, energetyce, pro-

dukcji metali oraz w przemyśle spożywczym. 

Przedsiębiorstwa często deklarują zamiar kontynu-

acji kierunku zmian cen w kolejnych kwartałach. W 

IV kw. proces przenoszenia redukcji cen na kolejny 

kwartał jest jednak słabszy – firmy, które obniżyły 

ceny w IV kw. zamierzają podwyższać ceny nieco 

częściej niż je obniżać i podwyżki te nie będą rzad-

sze niż w pozostałych przedsiębiorstwach. 

 

 

Wykres 84 Faktyczne zmiany cen oferowanych 

przez przedsiębiorstwa produktów/usług (% 

przedsiębiorstw, pominięto bez zmian) oraz saldo 

ogółem oraz w sekcjach 

 

 

2. Prognozy cen surowców i materiałów  

Badane przedsiębiorstwa oczekują w I kw. 2016 r. 

wzrostu cen surowców i materiałów wykorzysty-

wanych do produkcji. Jednocześnie zwiększył się 

nieco zasięg spodziewanych podwyżek cen.  

Wśród swoich barier rozwoju przedsiębiorstwa 

rzadziej wskazują obecnie problem wysokich kosz-

tów działalności, w tym wysokich cen surowców, 

materiałów i paliw, niż problem zbyt niskich cen 

własnych produktów i usług czy presję na redukcje 

cen. Z poprzednich edycji badań wiemy, że naciski 

na obniżenie cen ze strony odbiorców pozostają 
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istotnym czynnikiem redukcji cen20, choć nie mają 

tendencji rosnącej (podobnie jak taka presja wywie-

rana przez badane firmy na swoich dostawców, 

oceniana przez ogół respondentów jako nieco słab-

sza).  

Wykres 85 Kwartalne prognozy wzrostu cen su-

rowców i materiałów wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwa 

 

 

Wykres 86 Wpływ spadku cen produkcji sprzeda-

nej na sytuację ekonomiczną firm21 

 

Wzrosły również negatywne oceny efektów spadku 

cen PPI. Przed rokiem, w IV kw. 2014 r., spadek cen 

produkcji sprzedanej przemysłu oceniany był nega-

tywnie z perspektywy wpływu na sytuację ekono-

miczną przedsiębiorstw (jako efekt netto dla kosz-

tów i przychodów przedsiębiorstwa) przez ponad 

5% firm, podobny odsetek firm deklarował bardzo 

pozytywne skutki. W IV kw. 2015 r. ujemne skutki 

przeważają - stały się częstsze niż pozytywne. 

                                                                                                             
20 Patrz np. dane z SM NBP za IV kw. 2015 r. 
21 Dane z IV kw. 2014 r. oraz z IV kw. 2015 r. nie w pełni są 

porównywalne, z powodu zmiany treści pytania. I tak, za 

pozytywny wpływ w 2014 r. uznano tylko odpowiedzi „bar-

dzo pozytywny wpływ”, zaś odpowiedzi „niewielki pozy-

tywny wpływ” zaliczono do „neutralny wpływ”. Ponadto, w 

2015 r. z treści pytania usunięto sformułowanie „do którego 

dołączył spadek cen paliw”. 

Przedsiębiorstwa nadal jednak oceniają wpływ 

spadku cen zazwyczaj jako neutralny. Warto dodać, 

że negatywne skutki są związane z wyraźnie częst-

szą redukcją cen niż w pozostałych przypadkach.  

3. Prognozy cen własnych 

Pomimo powoli rosnących oczekiwań wzrostu cen 

surowców i materiałów nadal nie widać wyraźnych 

sygnałów informujących o planowanym przez pro-

ducentów i dostawców usług wzroście dynamiki 

cen własnych. Rozkład prognoz pokazuje, że pla-

nowane zmiany cen są umiarkowane co do skali, 

zwłaszcza redukcje cen. W I kw. 2016 r. średnia 

wysokość podwyżek cen oferowanych przez re-

spondentów wyrobów i usług przewidywana jest 

na zbliżonym poziomie co w poprzednim kwartale 

(średnia 0,8%, dane odsezonowane). Wskaźnik 

WPC22, informujący o zasięgu zmian cen (odsezo-

nowany), nieznacznie wzrósł, ale pozostaje zdecy-

dowanie poniżej poziomu swojej średniej długoo-

kresowej. Po uwzględnieniu wielkości przedsię-

biorstw zasięg zmian cen wzrósł w nieco większym 

stopniu. 

Wykres 87 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług  

 

Warto zauważyć, że plany redukcji cen są obecnie 

znacznie częściej realizowane przez przedsiębior-

stwa niż prognozy wzrostu (w IV kw. swoje pro-

gnozy potwierdziło ponad połowa firm redukują-

                                                                                                             
22 Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i 

usług (podwyżki – obniżki). 
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cych ceny i tylko co piąte przedsiębiorstwo pod-

wyższające je). 

Wykres 88 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów 

i usług WPC (saldo prognoz zmian cen)  

 

 

Wykres 89 Realizacja prognoz zmian cen  

 

 

Wykres 90 Rozkład prognoz zmian cen 

 

 

4. Prognozy cen wyrobów własnych – 
analiza w podstawowych przekrojach 

Wyraźne impulsy wzrostowe w zakresie cen nie są 

jak na razie widoczne w żadnym z podstawowych 

analizowanych przekrojów. Dynamika cen kształtu-

je się na ogół stabilnie bądź pozostaje nadal w ten-

dencji spadkowej. Najwyższą dynamiką cen charak-

teryzuje się handel, ale pozostaje ona niska, zbliżo-

na do swojego historycznego minimum. Zasięg 

wzrostu cen zwiększył się w niewielkim stopniu i 

tylko w niektórych grupach, głównie w budownic-

twie oraz w usługach (bez transportu), w mniej-

szym stopniu w handlu. 

W klasach eksportu najsłabsze prognozy cen (za-

równo co do poziomu, jak i zasięgu zmian) formu-

łowane są przez eksporterów wyspecjalizowanych, 

najlepsze zaś przez nieeksporterów. 

Wykres 91 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 

w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe, Handel i 

naprawy oraz Budownictwo  

 

 

Wykres 92 Wskaźnik WPC w przemyśle, budow-

nictwie oraz usługach 
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Wykres 93 Wskaźnik WPC w podziale na nieeks-

porterów i eksporterów, w tym wyspecjalizowa-

nych  

 

 

5. Oczekiwania zmian CPI 

W IV kw. 2015 r. ankietowane przedsiębiorstwa 

częściej niż w poprzednim kwartale formułują wyż-

sze oczekiwania co do kształtowania się CPI w 

perspektywie rocznej23. Wzrasta jednocześnie nie-

pewność respondentów co do skali i kierunku 

zmian wskaźnika CPI. Dalszego spadku cen towa-

rów i usług konsumpcyjnych w ciągu roku spo-

dziewa się 8,0% badanych przedsiębiorstw, w 

głównej mierze jednak w skali mniejszej niż w paź-

dzierniku br. Wielokrotnie częściej firmy oczekują 

wzrostu cen – 47,4% firm, tj. 66% tych, którzy spre-

cyzowali swoją opinię – dane te utrzymują się po-

wyżej poziomu z poprzednich kwartałów24.  

 

 

 

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

pozostał ujemny do czasu obecnego badania, 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. 
24 Wartością referencyjną jest tu ostatnia dodatnia wartość 

CPI, tj. z czerwca 2014 r.  

Wykres 94 Prognozy rocznych zmian wskaźnika 

CPI w relacji do inflacji z poprzedniego kwartału 

 

 

6. Marże 

W IV kw. 2015 r. marże na sprzedaży krajowej spa-

dały nieco wolniej niż w III kw., podczas gdy marże 

na sprzedaży zagranicznej nieznacznie podniosły 

się, najprawdopodobniej wskutek deprecjacji złote-

go względem euro.  

Kontynuacja spadków cen PPI znalazła odzwiercie-

dlenie zarówno w subiektywnych ocenach wpływu 

tych spadków na kondycję firm, który obecnie 

uważa się za negatywny, jak i w dalszym (choć 

słabszym niż w III kw.) spadku marż na sprzedaży 

krajowej.  

Wykres 95 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i 

zagranicznej 
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Wykres 96 Zmiany marż na sprzedaży krajowej w 

zależności od kierunku zmian cen 

 

O wyraźnym obniżeniu marż poinformowała m.in. 

branża transportowa. Spadki dotyczyły usług wy-

konywanych na terenie kraju, podczas gdy przejaz-

dy zagraniczne pozwalały na uzyskanie wyższych 

marż. Spadki powiązane były z redukcją cen na 

usługi transportowe (por. podrozdział „1. Zmiany 

cen w IV kw. 2015 r.”). Konieczność obniżenia cen 

przewozów została wyraźnie negatywnie odebrana 

przez firmy transportowe, mimo spadku cen paliw, 

tj. obniżenia jednego z ważniejszych kosztów dla tej 

grupy przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy trans-

portowe deklarowały poprawę własnej kondycji 

względem poprzedniego kwartału. Spadki marż i 

cen mogły również zostać zrekompensowane przez 

wzrost sprzedaży, w tym eksportu.  

Dalszy spadek marż zanotowano również w górnic-

twie, gdzie ceny w dalszym ciągu obniżały się. 

Spadki zanotował także handel, w tym nieco silniej-

sze pogorszenie miało miejsce w większych fir-

mach, choć poziom wskaźnika zmiany marż pozo-

stał w tej grupie znacznie wyższy niż w sektorze 

MSP. W handlu spadły również marże eksportowe. 

W pozostałych sekcjach PKD, tj. w budownictwie, 

energetyce, Przetwórstwie przemysłowym i pozo-

stałych usługach zanotowano lekką poprawę marż 

na sprzedaży krajowej. W przetwórstwie wzrosły 

również marże eksportowe. 

Wykres 97 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i 

zagranicznej w sekcji Transport 
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Wykres 98 Zmiany marż na sprzedaży krajowej w 

handlu detalicznym w podziale na duże firmy i 

sektor MSP 
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Aneksy 

Uwagi metodologiczne  

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

ub.r. i przewidywania na I kw. 2016 r.  

2. W grudniu br. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięło udział 1760 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/dobra zaopatrzeniowe. 

 wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz 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. 

 

 APROBOWAŁ ZATWIERDZIŁ 

 Michał Gradzewicz Jarosław T. Jakubik 
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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 99 Komponenty cykliczne wskaźników 

bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognozowa-

nej sytuacji ekonomicznej 

 
Wykres 100 Komponenty cykliczne wskaźnika 

prognoz produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, 

oraz salda oceny zapasów 

 

 Grudniowe dane w niewielkim stopniu zmieniły prze-

biegi składowych cyklicznych analizowanych wskaźni-

ków koniunktury, obrazujących średniookresowe ten-

dencje w rozwoju sytuacji ekonomicznej. Ocena stanu 

koniunktury oraz kierunku zmian w świetle poszczegól-

nych wskaźników jest niejednoznaczna, co oznacza 

zwiększoną niepewność odnośnie przyszłego tempa 

rozwoju gospodarczego. Jednocześnie zmienność o cha-

rakterze cyklicznym analizowanych wskaźników jest w 

ostatnim czasie relatywnie niewielka, co utrudnia wnio-

skowanie o bieżącej pozycji cyklicznej gospodarki Polski. 

Składowa cykliczna wskaźnika bieżącej sytuacji ekono-

micznej ankietowanych przedsiębiorstw w drugiej po-

łowie ub.r. odnotowała niewielkie pogorszenie, jednak 

ocena stanu koniunktury w świetle tego indeksu pozo-

staje pozytywna. Z kolei składowa cykliczna wskaźnika 

prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ustabili-

zowała się w pobliżu poziomu neutralnego, po niewiel-

kim pogorszeniu odnotowanym w pierwszej połowie 

2015 roku. 

Pomimo braku wyraźnych oczekiwań dotyczących 

zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej, ostatnie dane 

uwidoczniły słabe tendencje wzrostowe składowych 

cyklicznych wskaźnika prognoz produkcji oraz wskaź-

nika prognoz eksportu. Jednocześnie ustabilizował się 

poziom składowej cyklicznej wskaźnika salda zapasów. 

Wartości komponentów cyklicznych wskaźników pro-

gnoz produkcji, eksportu oraz salda zapasów są obecnie 

bliskie zera co odpowiada neutralnej ocenie koniunktury 

w tych obszarach. 

W drugiej połowie ub.r. uwidoczniła się tendencja spad-

kowa składowej cyklicznej wskaźnika nowych inwesty-

cji, która obecnie obniżyła się do poziomu neutralnego. 

Jednocześnie od dłuższego czasu (od 2011 roku) na 

Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej

Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
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Wykres 101 Komponenty cykliczne wskaźnika 

wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika 

prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika nowych 

inwestycji 

 

względnie stabilnym, neutralnym poziomie kształtuje się 

składowa cykliczna wskaźnika wykorzystania mocy 

wytwórczych. Z kolei komponent cykliczny indeksu 

prognoz zatrudnienia, który wyraźnie rósł do początku 

2015 roku, obecnie sygnalizuje wyhamowanie pozytyw-

nych tendencji na rynku pracy. Bieżąca ocena koniunk-

tury w świetle indeksów nowych inwestycji oraz za-

trudnienia kształtuje się powyżej poziomu neutralnego, 

choć nie wskazuje na wysoką aktywność w tych obsza-

rach. 

 

  

  

  

Wskaźnik prognoz zatrudnienia

Wskaźnik nowych inwestycji

Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
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Formularz badania ankietowego  
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