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Streszczenie 

Streszczenie 

Sytuacja przedsiębiorstw w IV kw. 2016 r. nieznacznie się poprawiła, zgodnie z ich wcześniejszymi 

przewidywaniami. Poprawa była związana ze wzrostem sprzedaży, wspieranym przez pozytywne 

tendencje utrzymujące się na rynku pracy oraz środki z programu Rodzina 500 plus. Mimo wyższego 

popytu, który zdaniem ankietowanych powinien utrzymać się również w I kw. 2017 r. (dane 

odsezonowane), respondenci sformułowali bardziej pesymistyczne oczekiwania co do zmian własnej 

kondycji w całym 2017 r. Wzrost pesymizmu może być efektem zgłaszanych przez przedsiębiorstwa barier 

rozwoju: podwyższonej niepewności, związanej z wahaniami kursu złotego i cen, a także z trudnymi do 

przewidzenia skutkami zapowiadanych zmian legislacyjnych. 

Ocena wielkości przyszłego popytu w świetle gorszych prognoz sytuacji jest niejednoznaczna. Za 

utrzymaniem się tendencji wzrostowych przemawia zarówno niska bariera popytowa, jak też dalszy 

wzrost kwartalnych prognoz popytu i produkcji. Jednakże równolegle spadł stopień wykorzystania mocy 

produkcyjnych, a prognozy nowych zamówień pozostały poniżej swojej średniej długookresowej. 

Ponadto część optymizmu prognoz może wynikać z korzystnej sytuacji, w jakiej znaleźli się eksporterzy 

wskutek deprecjacji złotego, a wzrost przychodów z tytułu sprzedaży zagranicznej może mieć wymiar 

wyłącznie nominalny, wpływając pozytywnie na zyski, a niekoniecznie na produkcję.  

Dobra sytuacja firm powinna nadal sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Od kilku kwartałów wskaźnik 

prognoz zatrudnienia jest względnie stały i znajduje się wyraźnie powyżej swojej średniej długookresowej. 

W I kw. 2017 r. (a zatem w okresie, który odznacza się zazwyczaj niską skłonnością do zwiększania liczby 

etatów) plany wzrostu zatrudnienia deklaruje wyraźnie więcej firm niż przedsiębiorstw planujących 

ograniczyć liczbę pracowników. W obliczu rosnącej niepewności i mało optymistycznych prognoz sytuacji 

utrzymanie się dobrych prognoz zatrudnienia wskazuje na wyraźną potrzebę rozwoju. 

Więcej optymizmu widać w prognozach płac. Ze względu na wzrost siły przetargowej pracowników (w 

konsekwencji wciąż silnego popytu na pracę przy spadającym bezrobociu), nasilającą się presją 

pracowników na podniesienie wynagrodzeń, ale też z powodu wzrostu płacy minimalnej, liczba 

przedsiębiorstw podwyższających wynagrodzenia powinna wyraźnie się zwiększyć. Obecnie 36% firm 

zgłasza takie zamiary w I kw. br. i jest to odsetek wyraźnie wyższy niż zanotowany w poprzednich 

kwartałach. Wielkość przeciętnej podwyżki pozostanie jednak niewielka, choć i tu widać niewielki wzrost 

w stosunku do poprzednich kwartałów. 

W świetle ostatnich wyników badania prognozowanie aktywności inwestycyjnej wydaje się utrudnione. 

Z jednej strony, sektor prywatny, a w szczególności przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, planuje 

dalsze ograniczenie inwestycji, m.in. w związku z wysoką niepewnością. Z drugiej strony, w sektorze 

publicznym spodziewany jest wyraźny wzrost liczby nowych inwestycji. Ze względu na czas trwania 

procedur przetargowych wpływ tego zjawiska na poziom nakładów na środki trwałe może wystąpić 

później niż w I kw. br. W całym 2017 r. aktywność inwestycyjna sektora publicznego powinna jednak 

zwiększyć się w widoczny sposób. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa publiczne stosunkowo rzadko 
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wskazują problemy z dostępem do finansowania UE jako powód braku inwestycji1. Firmy te zamierzają 

większość projektów realizować w oparciu o własne kapitały. Ponadto sektor prywatny także oczekuje 

wzrostu dynamiki inwestycji w gospodarce, choć (o czym już wspomniano) firmy z tego sektora bardzo 

ostrożnie formułują własne plany inwestycyjne. Należy podkreślić, że budownictwo również 

optymistyczne ocenia przyszłe zmiany popytu inwestycyjnego, co dodatkowo wskazuje na możliwość 

uruchomienia dużych inwestycji infrastrukturalnych w najbliższym czasie. 

Od wielu kwartałów popyt na kredyt pozostaje słaby, a jego cena i dostępność kształtują się na 

historycznie bardzo korzystnym poziomie. W ostatnim okresie tendencja spadkowa popytu została jednak 

zahamowana, a wzrost zapotrzebowania na dodatkowe środki zgłaszają już nie tylko duże firmy, ale też 

sektor MSP. 

Sektor przedsiębiorstw nadal odznacza się dobrą sytuacją płynnościową. Od kilku lat firmy bez większych 

problemów wywiązują się ze swoich zobowiązań kredytowych i relatywnie dobrze radzą sobie ze 

zobowiązaniami handlowymi. Sytuacji tej sprzyja rosnąca sprzedaż i zyski oraz wzrost akumulacji 

środków finansowych. Maleje tym samym zależność firm od finansowania zewnętrznego. Pod koniec 

ubiegłego roku zaobserwowano jednak dwa niepokojące zjawiska, tj. dość wyraźny wzrost odsetka firm 

informujących o trudnościach z odzyskaniem należności oraz zwiększoną liczbę przedsiębiorstw 

wskazujących na naciski na natychmiastowe regulowanie płatności ze strony dostawców, przy 

jednoczesnych oczekiwaniach i presji odbiorców na wydłużanie terminu spłaty należności. Problem ten 

nie wpływa jednak na oceny płynności. 

Ankietowane przedsiębiorstwa prognozują wyraźny wzrost cen. W I kw. zwiększyły się znacząco 

wszystkie analizowane miary prognoz inflacji. Ponadto już w IV kw. 2016 r. wzrósł odsetek firm, które 

dokonały podwyżek cen własnych. Wśród głównych czynników powodujących wzrosty prognoz cen 

przedsiębiorstwa wskazywały wyższe ceny surowców (rzadko związane ze wzrostem cen paliw) oraz 

zmiany kursu złotego. Jednocześnie wzrosła liczba respondentów uznających wzrost inflacji za barierę 

rozwoju. Przedsiębiorstwa, które mimo wzrostu cen produkcji same zmuszone są dokonać obniżek (jest 

ich coraz mniej w próbie), tłumaczą to wysoką konkurencją i niedostatecznym popytem. 

 

 

 

 

                                                             
1 Duża część inwestycji finansowanych ze środków pomocowych realizowana jest jednak poza sektorem przedsiębiorstw. W 

takiej sytuacji inwestycje widoczne są w postaci zleceń i przychodów wykonawców, zwłaszcza z sektora budowlanego. 
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Sytuacja ekonomiczna

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami 

sytuacja w sektorze przedsiębiorstw pod koniec 

2016 r. nieznacznie się poprawiła i pozostała na 

poziomie powyżej długookresowej średniej. 

Prognozy sytuacji ekonomicznej na I kw. i na cały 

2017 r. obniżają się, czemu towarzyszy rosnąca 

niepewność i nasilające się bariery wzrostu, 

związane m.in. z wahaniami kursu złotego i cen. 

 

1. Bieżące oceny sytuacji  

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw w 

grudniu 2016 r. nieznacznie się poprawiła (wskaźnik 

surowy BOSE2 wzrósł o 0,5 pp. kw/kw, zaś wskaźnik 

BOSE po korekcie sezonowej – o 0,8 pp., oba 

wskaźniki pozostały poniżej swoich wartości sprzed 

roku i powyżej swojej średniej długookresowej). 

Poprawa sytuacji była zgodna z oczekiwaniami 

przedsiębiorstw i częściowo związana ze wzrostem 

sprzedaży zaspokajającej zwiększony popyt 

konsumpcyjny (efekt dobrej sytuacji na rynku pracy 

i środków z programu Rodzina 500 plus). Wskaźnik 

BOSE wzrósł zarówno w handlu detalicznym, jak i 

w przemyśle spożywczym, w firmach oferujących 

usługi dla konsumentów oraz produkujących dobra 

konsumpcyjne trwałe.  

Odmienne, pesymistyczne prognozy formułowały 

kwartał temu przedsiębiorstwa oferujące dobra 

inwestycyjne oraz przedsiębiorstwa budowlane.  

Część firm z tej grupy jest zależna od dużych 

projektów infrastrukturalnych, których realizacja 

odsuwana jest obecnie w czasie. Część tych prognoz 

sprawdziła się – szczególnie firmy budowlane po raz 

kolejny poinformowały o pogorszeniu własnej 

kondycji. Jednak w grupie firm dostarczających 

                                                             
2 Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo 

dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo 

złej sytuacji 

dobra inwestycyjne zanotowano niewielką korektę 

w górę wskaźnika ocen sytuacji BOSE. Poprawa 

miała miejsce niemal we wszystkich branżach 

należących do tej grupy poza producentami 

pojazdów. Warto przypomnieć, że przedsiębiorstwa 

oferujące dobra inwestycyjne są w dużym stopniu 

zależne od popytu zagranicznego, dlatego słabiej niż 

budownictwo reagują na koniunkturę na rynku 

krajowym. 

Mimo poprawy kondycji, więcej niż w poprzednim 

kwartale respondentów odnotowało bariery 

rozwojowe, wzrosły też ich oceny niepewności. 

Wzrost barier rozwoju, podobnie jak zwiększenie się 

niepewności, obserwowano w większości 

analizowanych branż i klas. Poczucie podwyższonej 

niepewności występowało również w firmach o 

lepszych wynikach sprzedażowych. Wśród sekcji 

PKD jedynie górnictwo oceniło poziom niepewności 

jako mniejszy, jednocześnie informując przy tym o 

poprawie własnej sytuacji ekonomicznej. Wśród 

najważniejszych źródeł problemów 

przedsiębiorstwa wskazują obecnie wahania kursu 

złotego (stanowiące też jeden z ważniejszych 

czynników wzrostu cen surowców), bieżące i 

zapowiadane zmiany legislacyjne oraz rosnącą 

niepewność co do warunków funkcjonowania i 

kierunku zmian sytuacji w przyszłości. Natomiast 

bariera popytowa, która ma zwykle najważniejsze 

znaczenie z punktu widzenia możliwości rozwoju 

sektora przedsiębiorstw, utrzymała się na 

historycznie niskim i stabilnym poziomie, co 

potwierdza dobrą sytuację sprzedażową firm.  

Niewielka korekta w dół ocen sytuacji w świetle 

europejskiego wskaźnika ESI (Economic Sentiment 

Indicator) osłabia nieco wydźwięk poprawy BOSE, 

ale też trzeba zauważyć, że wahania obu zmiennych 
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nie są duże, a przy tym ostatnie dostępne dane dla 

ESI są z listopada, zaś ostatni odczyt BOSE został 

wykonany w grudniu, uwzględnia zatem 

zwiększoną sprzedaż w okresie przedświątecznym. 

Poziom wskaźnika ESI kształtuje się w dalszym 

ciągu wyraźnie poniżej jego wartości dla 

pozostałych krajów UE, w tym też krajów EŚW. 

Wykres 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji 

ekonomicznej BOSE na tle zmian rentowności 

obrotu netto (F-01/I-01) 

 
Źródło: SM NBP oraz F-01/I-01 GUS 

Wykres 2 Najczęściej wymieniane bariery rozwoju 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji 

ekonomicznej BOSE w wybranych sekcjach i 

branżach   

 

 

Wykres 4 Economic sentiment indicator (ESI) 
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2. Prognozy sytuacji ekonomicznej 

Po wzroście optymizmu prognoz, który 

odnotowano pod koniec roku, a który zrealizował 

się w postaci poprawy sytuacji ekonomicznej firm, 

kwartalne oczekiwania przedsiębiorstw na I kw. br. 

uległy wyraźnemu obniżeniu (wskaźnik WPSE 

pozbawiony wahań sezonowych na I kw. br. spadł o 

2,5 pp. kw/kw, znajdując się tym samym poniżej 

swojej średniej długookresowej). Przewidywania na 

cały 2017 r. również nieznacznie się pogorszyły i 

pozostały wyraźnie słabsze niż w latach 2014-2015. 

Pogorszenie prognoz jest spójne ze wzrostem 

niepewności, ale jednocześnie stoi w pewnej 

sprzeczności z poprawą prognoz popytu i 

niemalejącą liczbą firm planujących zwiększenie 

zatrudnienia. Być może zatem przedsiębiorstwa nie 

tyle spodziewają się pogorszenia koniunktury 

rozumianego jako spadek sprzedaży, ale przewidują 

więcej zmienności w otoczeniu gospodarczym, 

związanej np. z dalszą deprecjacją i wahaniami 

kursu złotego, jak też ze wzrostem inflacji czy 

zapowiadanymi zmianami przepisów. Obawy mogą 

też dotyczyć niestabilnej sytuacji geopolitycznej. 

Największy optymizm w ocenie przyszłości 

wykazują obecnie dwie najsłabiej radzące sobie w 

ostatnim czasie branże: górnictwo oraz 

budownictwo. Źródła tego optymizmu są jednak 

zupełnie odmienne. W przypadku górnictwa 

węglowego źródłem optymizmu mogą być 

oczekiwania na utrzymanie się tendencji 

wzrostowych cen węgla oraz ingerencje państwa w 

branżę. Przedsiębiorstwa budowlane (przy wysokiej 

polaryzacji oczekiwań) spodziewają się zaś 

ożywienia inwestycji w gospodarce, w tym 

zwłaszcza w sektorze publicznym. Również firmy 

oferujące dobra inwestycyjne z nieco większym 

optymizmem niż pół roku temu patrzą w przyszłość, 

choć na tle prognoz 2014-2015 także ta grupa firm 

wykazuje się słabszymi oczekiwaniami. Najmniej 

optymistyczna w ocenie przyszłych zmian 

koniunktury jest w dalszym ciągu energetyka, ale też 

firmy zajmujące się dostawą wody i 

odprowadzaniem ścieków, a zatem spółki należące 

głównie do samorządów i państwa. Co warte 

podkreślenia, maleje też optymizm firm oferujących 

dobra konsumpcyjne, zwłaszcza nietrwałe, co może 

sugerować niepewność przedsiębiorstw co do 

trwałości obecnego ożywienia popytu.  

Wykres 5 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 

w perspektywie kwartału (WPSE) 

 

Wykres 6 Roczne prognozy sytuacji ekonomicznej   

 

Źródło: AR NBP (do V 2015) oraz SM NBP  
 

Wykres 7 Roczne prognozy sytuacji ekonomicznej – 

grudzień 2016 r. 
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Ramka 1 Potencjalne skutki niepewności 

W literaturze nie ma jak dotąd jednoznacznej definicji niepewności3. Słowo to może mieć negatywne 

zabarwienie, powiązane z prawdopodobieństwem poniesienia straty czy zrealizowania porażki. Bardziej 

neutralne znaczenie wskazuje na losowość spodziewanych czy zupełnie nowych i nieoczekiwanych 

zjawisk. W odróżnieniu od ryzyka (np. odmowy finansowania), które można zmierzyć, a czasem również 

wycenić, niepewność uznaje się za kategorię niemierzalną. Mimo to zaproponowano wiele sposobów jej 

oceny. Za jedną z nich ekonomiści uznają wartość najbardziej płynnych aktywów, które firmy utrzymują 

na swoich rachunkach (uznając, że za ich akumulacja stoi tzw. motyw ostrożnościowy). Wśród innych 

sposobów pomiaru niepewności można wymienić analizę zmienności ważniejszych zmiennych 

ekonomicznych, np. poziomu produkcji, cen czy zatrudnienia.  

W badaniu ankietowym Szybki Monitoring NBP zaproponowany został inny sposób oceny niepewności, 

tj. pytanie o subiektywny pogląd przedsiębiorcy na temat przyszłości jego firmy i związane z tym poczucie 

niepewności. Ocena dokonywana jest na pięciostopniowej skali, zaczynając od poziomu „bardzo niskiego”, 

a kończąc na „bardzo wysokim”. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą pośrednio zadeklarować nasilanie się 

problemu niepewności, wskazując na niego niezależnie w otwartym pytaniu o bariery rozwoju. 

Odpowiedzi uzyskane tą drugą drogą przetwarzane są przez program wyszukujący słowa kluczowe (w 

tym wypadku: „niepewność”, „ryzyko” czy „niestabilność”). W drugim etapie analizy eksperci czytają 

deklaracje i korygują nietrafne typowania programu. Na końcu zlicza się firmy, które uznają niepewność 

za barierę rozwoju. Rosnący odsetek takich deklaracji, podobnie jak ich relatywnie duża liczba na tle innych 

barier, interpretowane są jako wzrost poczucia niepewności w sektorze przedsiębiorstw.  

Samo jednak nasilenie się tego zjawiska, nawet znaczne, nie stanowi jeszcze realnego problemu. Poczucie 

zagrożenia czy brak stabilizacji nie muszą bowiem przekładać się na zachowania uczestników rynku. 

Liczne badania teoretyczne i empiryczne4 dowodzą jednak, że niepewność zwykle wpływa negatywnie na 

wiele decyzji firm, w tym zwłaszcza na aktywność inwestycyjną, poziom zatrudnienia, a w konsekwencji 

również niekorzystnie oddziałuje na koniunkturę gospodarczą. Ostateczne efekty podwyższonej 

niepewności nie są jednak do końca przewidywalne, co wydaje się nie tylko związane z trudnością pomiaru 

niepewności, ale też z jej źródłami. I tak np. w okresie przedakcesyjnym (2003/2004) wśród 

najpoważniejszych problemów przedsiębiorstwa wymieniały wejście do UE i związane z tym możliwe 

perturbacje. Był to specyficzny rodzaj niepewności mający różne źródła dla różnych firm, jako że część firm 

obawiała się wzrostu konkurencji i cen, inne oczekiwały otwarcia nowych kanałów sprzedaży i szybszego 

rozwoju. Zapewne dlatego niepewność nie wpływała negatywnie na tempo wzrostu inwestycji, a 

oczekiwaniom tym towarzyszyła rosnąca produkcja i zyski. W przededniu akcesji prognozy sytuacji były 

natomiast obniżone, wskazując na istniejące prawdopodobieństwo zrealizowania się negatywnego 

scenariusza, w którym koszty wejścia mogą okazać się większe od zysków.  

Od kilku kwartałów po raz kolejny mamy do czynienia z rosnącym poczuciem niepewności, którego 

najprawdopodobniej nie wywołuje oczekiwana lub obserwowana dekoniunktura. Czynnikami 

wzmagającymi niepokój firm są: niestabilna sytuacja geopolityczna (konsekwencje Brexitu, destabilizacja 

na rynkach Rosji i Ukrainy, zagrożenie terroryzmem), wahania i obecny poziom kursu złotego czy 

zapowiadane zmiany legislacyjne (w tym wprowadzenie podatku handlowego, zakazu handlu w niedzielę 

czy zmieniające się nastawienie organów podatkowych względem przedsiuębiorstw). Odwróceniu uległa 

ponadto kilkuletnia spadkowa tendencja w obszarze cen, tymczasem ze względu na silną konkurencję nie 

wszystkie przedsiębiorstwa mogą dokonać podwyżek, nie wszystkie mogą więc zrekompensować sobie 

wzrost kosztów surowców. Wzmaga to niepewność, a ostatecznie może przekładać się negatywnie na 

poziom inwestycji i prognozy koniunktury. Trzeba jednak podkreślić, że na razie rosnąca niepewność nie 

wywołuje spadku dynamiki zatrudnienia. Dzieje się tak, mimo że koszty pracy wyraźnie rosną, 
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przekładając się na niższą rentowność. Można to tłumaczyć nadal dobrą kondycją firm i poprawą 

perspektyw sprzedażowych. 

Skutki nasilenia niepewności mogą zatem zależeć od przyczyn jej pojawienia się oraz od sytuacji 

gospodarczej, w jakiej w danym czasie znajdują się przedsiębiorstwa. Dane dotyczące postrzeganej 

niepewności zbierane są przez NBP od połowy 2011 r., nie pozwalając na razie na analizę jej zachowania w 

różnych fazach cyklu koniunkturalnego, choć wydaje się, że zachowuje się ona antycyklicznie (jest ujemnie 

skorelowana z kondycją finansową przedsiębiorstw). Zauważono ponadto swego rodzaju asymetrię reakcji 

na niepewność. I tak, o ile firmy oceniające niepewność jako niską przewidują poprawę sytuacji z podobną 

częstością co pozostałe przedsiębiorstwa, o tyle przedsiębiorstwa oceniające niepewność jako wysoką 

wyraźnie częściej spodziewają się pogorszenia. Zaobserwowano ponadto, że zależność między poziomem 

niepewności a prognozami sytuacji wyraźnie wzrosła w ciągu ostatnich kilku kwartałów; być może ze 

względu na pojawienie się dodatkowych czynników zwiększających niepewność. 

Trudno też jednoznacznie ocenić sam poziom niepewności (innymi słowy, co to jest „normalny” poziom 

niepewności, nierozłącznie związany z działalnością gospodarczą). W grudniu 2016 r. odsetek firm 

uznających niepewność (co do własnej przyszłości) jako wysoką lub bardzo wysoką wyniósł 15%, 

tymczasem w czerwcu 2015 r., tj. w okresie najniższej zaobserwowanej niepewności, takie firmy stanowiły 

9,5% próby. W całym okresie analizy (od 2011 r.) mniej było firm funkcjonujących w warunkach 

zwiększonej niepewności niż przedsiębiorstw oceniających niepewność jako niską. Większość 

respondentów nadal zatem uznaje niepewność za umiarkowaną lub niską. Tymczasem wśród przyczyn 

wstrzymywania się od inwestycji jako najważniejsza została wymieniona właśnie niepewność5. Ponadto 

zmienne uzyskane z dwóch różnych pytań (o niepewność oraz o bariery rozwoju) zachowują się nieco 

odmiennie, choć są ze sobą dodatnio skorelowane. Może to oznaczać, że część sygnalizowanej przez firmy 

niepewności dotyczy nie tyle niestabilnej sytuacji firmy, ale raczej ogólnego braku stabilizacji w gospodarce 

(w przypadku dużych przedsiębiorstw chodzić może o zawirowania gospodarki światowej), który w 

końcu jednak może odbić się na sytuacji przedsiębiorstwa. Za takim scenariuszem przemawia 

obserwowany ostatnio wyraźny wzrost niepewności w grupie eksporterów oraz większych podmiotów. 

 

Wykres 8 Oceny niepewności sytuacji (w świetle 

pytania zamkniętego – linia przerywana oraz 

pytania otwartego o bariery rozwoju – linia ciągła) 

   

Wykres 9 Oceny niepewności sytuacji (w świetle 

pytania zamkniętego) w wybranych grupach firm 

 

                                                             
3 Prekursorską pracą dotyczącą niepewności jest książka F.H. Knighta Risk, Uncertainty and Profit z 1921 r.  
4 Np.: N.Bloom, The Impact of Uncertainty Shocks,2009 r., R.Hartman, The effects of price and cost uncertainty on investment, 1972 r. czy  

J.Leahy, J., T.Whited, The Effects of Uncertainty on Investment: Some Stylized Facts, 1996 r. 
5 Por. rozdział „Inwestycje”. 
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Wykres 10 Oceny niepewności (w świetle pytania zamkniętego) a decyzje rozwojowe i oczekiwania 

przedsiębiorstw (dane surowe) w latach 2011-2016 

 

Wykres 11 Decyzje rozwojowe i oczekiwania 

przedsiębiorstw (dane s.a.)  

 

 

Wykres 12 Oceny niepewności a kwartalne 

prognozy sytuacji (udział firm z bardzo niską oceną 

niepewności przewidujących poprawę sytuacji oraz udział 

firm z bardzo wysoką oceną niepewności przewidujących 

pogorszenie sytuacji) 
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Popyt i produkcja

Koniunktura (mierzona popytem i produkcją) w 

sektorze przedsiębiorstw jest dobra., a 

przedsiębiorstwa oczekują, że w I kw. 2017 r. 

ulegnie ona poprawie. Poprawa może jednak mieć 

charakter krótkookresowy, a jej źródeł należy 

upatrywać przede wszystkim w popycie 

zagranicznym.  

Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw jest dobra. 

Od ok. trzech lat wskaźnik prognoz trwałego 

komponentu popytu oscyluje wokół 

długookresowej średniej, a odsetek przedsiębiorstw 

deklarujących problemy z popytem jako barierę 

rozwoju znajduje się na poziomie nieznacznie 

przekraczającym minimum z 2007 r. 

Wykres 13 Bariera popytu 

 

Przedsiębiorstwa oczekują, że w I kw. 2017 r. 

koniunktura poprawi się. Wzrosty prognoz popytu 

ogółem oraz produkcji pozwalają w najbliższym 

kwartale oczekiwać przyspieszenia dynamiki 

sprzedaży. Poprawa może jednak mieć charakter 

krótkookresowy – prognozy trwałego komponentu 

popytu, liczby zamówień oraz bariera popytu 

wskazują na oczekiwania stabilnego kształtowania 

się warunków popytowych w dłuższej 

perspektywie. 

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

ogółem, trwałego komponentu popytu, zamówień 

oraz produkcji 

 

Do poprawy krótkookresowych perspektyw 

koniunktury przyczyniły się przede wszystkim 

pozytywne oczekiwania dotyczące kształtowania się 

popytu zagranicznego. Podczas gdy wskaźnik 

prognoz popytu wśród nieeksporterów utrzymał się 

na podobnym poziomie jak przed kwartałem, wśród 

eksporterów – szczególnie wyspecjalizowanych – 

prognozy popytu silnie wzrosły. 

Wykres 15 Wskaźniki prognoz popytu w podziale 

wg zaangażowania w eksport  

 

W ujęciu przekrojowym uwagę zwraca silna korekta 

w dół prognoz popytu w budownictwie, która 

kontrastuje z wyraźną poprawą prognoz popytu w 

przemyśle, handlu i naprawach, transporcie oraz 

pozostałych usługach. Poziom wskaźnika prognoz 

popytu jest jednak we wszystkich wymienionych 
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klasach – za wyjątkiem transportu – zbliżony. 

Przyczyn silnej korekty prognoz popytu w 

budownictwie można upatrywać w przesuwających 

się terminach uruchomienia inwestycji 

infrastrukturalnych współfinansowanych ze 

środków unijnych. Kształtowanie się wskaźnika 

prognoz inwestycji wśród przedsiębiorstw 

publicznych (w tym samorządowych)6 pozwala 

jednak oczekiwać w tym obszarze pewnej poprawy. 

Wykres 16 Wskaźniki prognoz: popytu w podziale 

wg sekcji PKD 

 

                                                             
6 Por. rozdział „Inwestycje”. 

Silne – trwające od pół roku – wzrosty wskaźnika 

prognoz popytu w usługach konsumenckich i 

nierynkowych oraz wśród producentów dóbr 

konsumpcyjnych mogą w pewnej mierze wynikać z 

pozytywnego efektu popytowego programu 

Rodzina 500 plus.   

Wykres 17 Wskaźniki prognoz popytu w usługach 

konsumenckich i nierynkowych oraz wśród 

producentów dóbr konsumpcyjnych 
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Eksport i jego opłacalność 

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność 

eksportu utrzymują się na bardzo wysokim 

poziomie. Bieżące kształtowanie się kursu złotego 

może jednak stanowić barierę dla opłacalności 

importu rozliczanego w dolarach amerykańskich. 

Prognozy formułowane przez eksporterów 

sugerują kształtowanie się dynamiki eksportu na 

wysokim poziomie. 

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu 

utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. 

Wskazują na to zarówno bardzo niski udział 

nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu 

oraz odsetek eksporterów informujących o 

nieopłacalnym eksporcie, jak i kursy opłacalności 

eksportu rozliczanego w euro i dolarach. Tym 

samym bieżący kurs złotego nie stanowi bariery dla 

rozwoju eksportu. 

Wykres 18 Opłacalność eksportu 

 

Bieżące kształtowanie się kursu złotego może jednak 

stanowić barierę dla opłacalności importu, 

szczególnie w przypadku importu rozliczanego w 

dolarach amerykańskich. Silna deprecjacja złotego 

względem dolara w IV kw. 2016 r. sprawiła, że 

średni progowy kurs opłacalności importu tylko 

                                                             
7 W III kw. 2016 r. w populacji F-01/I-01 ok. 80% importerów 

było równocześnie eksporterami. 

nieznacznie przewyższa kurs rynkowy. Opisywane 

zjawisko jest szczególnie niekorzystne dla 

przedsiębiorstw, które są importerami netto w 

przypadku importu rozliczanego w dolarach i mają 

niską możliwość jego substytucji7. Równocześnie 

trend wzrostowy w kształtowaniu się progowego 

kursu opłacalności importu rozliczanego w dolarze 

wskazuje, że w gospodarce następują procesy 

dostosowawcze uodparniające ją na podwyższony 

poziom kursu USD/PLN. Z jednej strony procesy te 

mogą polegać na mechanizmie selekcji pozytywnej 

(pozostawanie na rynku tylko przedsiębiorstw o 

wysokiej opłacalności importu), z drugiej zaś – na 

działaniach dostosowawczych (np. zmiany 

struktury importu i cen własnych8) podjętych przez 

importerów. 

Wykres 19 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz rzeczywisty kurs euro 

 

W IV kw. 2016 r. znacząco wzrósł odsetek 

przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako 

barierę rozwoju (pozostając jednak na poziomie 

wyraźnie poniżej długookresowej średniej). 

Odpowiedzi przedsiębiorstw na pytanie otwarte 

ankiety sugerują, że problem kursowy nie jest 

8 Ceny surowców i komponentów oraz zmiany kursu złotego 

są obecnie głównymi determinantami zmian cen własnych 

przez przedsiębiorstwa (por. rozdz. „Ceny”). 
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związany z poziomem kursu, ale jego silnymi 

wahaniami i szeroko rozumianą niepewnością. 

Wykres 20 Kurs dolara, przy którym eksport i 

import stają się nieopłacalne oraz rzeczywisty kurs 

dolara* 

 

 

Wykres 21 Bariera kursu walutowego oraz 

rzeczywiste kursy euro i dolara* 

 

Dodatkowym potwierdzeniem tego, że bieżące 

kształtowanie się kursu walutowego nie stanowi 

silnej bariery rozwoju eksportu ani importu są 

historyczne maksima udziałów eksportu w 

przychodach eksporterów oraz importu w kosztach 

importerów. 

 

 

Wykres 22 Średni udział eksportu w przychodach 

(wśród eksporterów) oraz średni udział importu 

zaopatrzeniowego w kosztach (wśród importerów) 

 

Prognozy formułowane przez eksporterów 

pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać stabilnej 

dynamiki podpisywania nowych umów 

eksportowych, na poziomie zbliżonym do 

długookresowej średniej. Za sprawą deprecjacji 

złotego z IV kw. 2016 r. można jednak w najbliższym 

czasie oczekiwać ponadprzeciętnej dynamiki 

wartości eksportu. W świetle odpowiedzi otwartych 

przedsiębiorstw kluczową rolę dla przyszłej 

dynamiki eksportu oraz jej prognoz będą odgrywać 

koniunktura w strefie euro oraz potencjalne 

konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej. 

Wykres 23 Wskaźnik umów eksportowych i nowych 

umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz 

eksportu 
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Zatrudnienie

Prognozy zatrudnienia na I kw. 2017 r. 

utrzymują się na wysokim poziomie i wskazują 

na jego dalszy wzrost. Rosną jednocześnie 

trudności ze znalezieniem odpowiednich 

pracowników. 

 

1. Prognozy zatrudnienia 

Utrzymują się pozytywne tendencje zmian 

zatrudnienia, a jego prognozy na I kw. 2017 r. 

nieznacznie się poprawiły (dane po uwzględnieniu 

korekty sezonowej). Od ponad 3 lat więcej firm 

planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek 

(odpowiednio 13% i 8%). Wskaźnik prognoz 

zatrudnienia pozostaje zdecydowanie wyższy od 

swojej długoterminowej średniej.  

Wykres 24 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo 

odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane 

odsezonowane) a saldo zatrudnienia wg F01 (roczne 

zmiany o co najmniej 1%) 

 
Źródło: SM NBP i F-01/I-01 GUS 

Warto podkreślić, że prognozy zatrudnienia nie 

zawsze faktycznie są realizowane – planowane 

wzrosty przekładają się na faktyczny wzrost 

zatrudnienia średnio w ok. 2/3 przedsiębiorstw, ale 

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

ogółem (w tej samej grupie wiekowej) 

w ostatnich kwartałach plany realizowane były w 

ok. połowie przypadków.  

Wskaźnik zatrudnienia9 w Polsce kształtuje się nadal 

nieco poniżej poziomu średniej wartości dla Unii 

Europejskiej, natomiast jego dynamika jest wyższa 

(dane za III kw. 2016 r.).  

Wykres 25 Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu 

 
Źródło: Eurostat, obliczenia NBP 

Nadal dobre oceny i optymistyczne oczekiwania (w 

tym zwłaszcza te dotyczące sytuacji ekonomicznej i 

popytu), podobnie jak rosnący eksport, zwiększanie 

inwestycji oraz rosnąca produkcja, przekładają się na 

plany wyraźnego wzrostu zatrudnienia. 

Przedsiębiorstwa przewidujące stabilizację sytuacji, 

w tym popytu, również planują wzrost liczby 

pracowników, ale w mniejszej skali, zaś pesymizm 

prognoz i ocen sytuacji wiąże się zwykle z 

planowaną redukcją zatrudnienia. Wzrost 

zatrudnienia planują w I kw. 2017 r. nie tylko 

przedsiębiorstwa, które niepewność swojej przyszłej 

sytuacji ekonomicznej oceniają jako niską, ale też 

jako umiarkowaną. 

W dalszym ciągu najwyższy wzrost zatrudnienia 

przewidywany jest w  usługach, zwłaszcza w 

transporcie. Wyjątek stanowi handel detaliczny, 

gdzie możliwy jest nadal niewielki spadek 
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zatrudnienia. W przemyśle przetwórczym również 

utrzyma się wysoka dynamika zatrudnienia. 

Redukcje etatów przewidywane są natomiast w 

górnictwie oraz energetyce. W podziale wg formy 

własności wzrost zatrudnienia przewidywany jest w 

firmach prywatnych, zwłaszcza z przewagą kapitału 

zagranicznego. Ponadto po raz pierwszy od połowy 

2008 r. przedsiębiorstwa publiczne planują 

zwiększyć zatrudnienie. 

Przedsiębiorstwa napotykają na coraz poważniejsze 

problemy ze znalezieniem odpowiednich 

pracowników i częściej informują o nieobsadzonych 

stanowiskach pracy. Nie ma wprawdzie jeszcze 

sytuacji obserwowanej w okresie boomu (na 

przełomie lat 2007/2008), kiedy problem ze 

znalezieniem pracowników stanowił główną barierę 

rozwoju, ale dynamicznie rośnie odsetek 

przedsiębiorstw, które deklarują trudności ze 

skompletowaniem załogi.  

Największy problem ze znalezieniem pracowników 

ma obecnie przetwórstwo przemysłowe.  

Wykres 26 Trudności ze znalezieniem pracowników 

(jako bariera w rozwoju firmy) 
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Wynagrodzenia 

W I kw. 2017 r. można się spodziewać dalszych 

podwyżek wynagrodzeń. Istotnym czynnikiem 

decyzji o podwyższaniu wynagrodzeń pozostaje 

wyraźnie nasilająca się presja płacowa. 

Wprawdzie nadal nieco więcej przedsiębiorstw 

deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż 

wynagrodzenia, ale ta przewaga maleje. 

 

1. Plany wzrostu płac 

W I kw. 2017 r. podwyżki płac będą miały większy 

zasięg niż w IV kw. 2016 r. oraz rok wcześniej (po 

uwzględnieniu korekty sezonowej zwiększyć 

wynagrodzenia planuje 26,7% przedsiębiorstw, 

odsetek ten kształtuje się powyżej długookresowej 

średniej). Wzrost płac obejmie również 

zdecydowanie większą część ogółu zatrudnionych 

niż w poprzednim kwartale. 

Wykres 27 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki wynagrodzeń oraz odsetek pracowników 

objętych podwyżkami  

 
 

Podwyżki płac będą w I kw. 2017 r. stosunkowo 

powszechne – obejmą nie tylko firmy w dobrej, ale 

również te w słabszej sytuacji ekonomicznej. Planują 

je również przedsiębiorstwa wysoko oceniające 

niepewność swojej przyszłej sytuacji (choć rzadziej 

niż firmy, w których niepewność jest niska). 

Planowane są we wszystkich sekcjach, najczęściej w 

przemyśle przetwórczym oraz w transporcie. 

Tradycyjnie też podwyżki wynagrodzeń w nieco 

większym stopniu planują eksporterzy. 

Jednocześnie zasięg redukcji wynagrodzeń 

pozostaje nieznaczny (0,9% zatrudnionych).  

Nie wzrosła istotnie planowana średnia wysokość 

podwyżek wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa, które 

planują zwiększyć płace, podniosą je w IV kw. br. o 

średnio 5,7%, tylko nieznacznie więcej niż 

poprzednio. Większość podwyżek płac będzie nadal 

umiarkowana – relatywnie wysokie podwyżki płac 

(wyższe niż 10%) planowane są rzadko (w 7,3% 

przedsiębiorstw, tj. w co piątej firmie podnoszącej 

wynagrodzenia). 

Wykres 28 Średnia planowanych podwyżek 

wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które 

planują podnieść wynagrodzenia) 

 
 

Podmioty zamierzające zwiększać płace nie robią 

tego kosztem poziomu zatrudnienia – rzadziej niż 

pozostałe przedsiębiorstwa informują o 

jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a 

częściej o zwiększaniu. Nieliczne firmy, które 

przewidują redukcję płac, zdecydowanie częściej niż 

inne przedsiębiorstwa będą też w I kw. 2017 r. 

redukować zatrudnienie.  
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Wykres 29 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany 

płac (% przedsiębiorstw) 

 
 

Wykres 30 Odsetek przedsiębiorstw 

oferujących/planujących zaoferować nowym 

pracownikom wyższe bądź niższe wynagrodzenia 

niż już zatrudnionym o zbliżonych kwalifikacjach 

(pominięto przypadki braku zatrudnienia/planów 

zatrudnienia nowych pracowników) 

 

Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników nadal 

zazwyczaj nie wiąże się z koniecznością oferowania 

wyższych wynagrodzeń. Zdecydowanie częściej 

firmy gotowe są oferować nowym pracownikom 

niższe wynagrodzenia niż osobom już pracującym, 

choć ta dysproporcja się zmniejsza. Większość 

przedsiębiorców (ok. 76%) zatrudniając nowych 

pracowników w IV kw. 2016 r., bądź planując ich 

zatrudnienie w I kw. 2017 r., proponuje im 

wynagrodzenia zbliżone do wynagrodzeń osób już 

pracujących o podobnych kwalifikacjach. 

2. Podwyżki płac a wzrost wydajności 
pracy 

W IV kw. 2016 r. wydajność pracy w badanej próbie 

wzrosła w ok. 45% firm. Dynamicznie rosnące płace 

spowodowały, że bardzo zmalała przewaga udziału 

                                                             
10 W okresie koniunktury i szybciej rosnących płac, czyli w 

połowie 2008 r., ten poziom wynosił ponad 28% 

przedsiębiorstw, w których wydajność rośnie 

szybciej niż wynagrodzenia, nad udziałem firm, w 

których wydajność nie nadąża za płacami. W ok. 

76% przedsiębiorstw dynamika wydajności była 

zbliżona do dynamiki wynagrodzeń, w tym w 

większości przedsiębiorstw (55,0%) nie wzrastały 

ani wynagrodzenia, ani wydajność pracy, a w 21,2% 

firm dynamiki płac i wydajności były na podobnym 

poziomie.  

Wykres 31 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu 

wydajności pracy oraz odsetek przedsiębiorstw, w 

których wydajność pracy wzrosła 

 

Wzrost wynagrodzeń nie przewyższał wzrostu 

wydajności w ok. 71% przedsiębiorstw, w których 

płace rosły. Odsetek przedsiębiorstw, w których 

podwyżki były wyższe niż wzrost wydajności, 

utrzymuje się nadal na relatywnie niskim poziomie 

(11,1%)10. 

3. Presja płacowa 

Coraz silniejsza pozycja pracowników na rynku 

pracy powoduje nasilanie się presji płacowej – jest 

ona obserwowana obecnie ok. trzykrotnie częściej 

niż w latach 2012 – 2014 (jedynie 38% 

przedsiębiorstw zadeklarowało brak nacisków 

płacowych ze strony pracowników). Większość 

respondentów informuje o istnieniu presji płacowej 

nadal w skali umiarkowanej, tj. nie większej niż 

dotychczas, jednak wzrost nacisków na zwiększenie 

wynagrodzeń odnotowało już ponad 16% firm. Jest 
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to nadal słabsza presja niż ta obserwowana w 

szczycie bardzo dobrej koniunktury (na przełomie 

lat 2007/2008 na wzrost presji płacowej wskazywało 

ponad ¼ respondentów). Potwierdzeniem tych 

tendencji są wyniki otwartego pytania o bariery 

rozwoju – pokazują one również rosnący odsetek 

firm, które informują o naciskach płacowych ze 

strony pracowników.  

Wykres 32 Naciski płacowe 

 

Presja płacowa ze strony pracowników wzrosła we 

wszystkich sekcjach i jest najbardziej odczuwalna w 

przemyśle przetwórczym (ok. 19% przedsiębiorstw) 

oraz w budownictwie (18%).  

Naciski płacowe pozostają ważnym czynnikiem 

wzrostu wynagrodzeń. Tam, gdzie presja się nasiliła, 

blisko 2/3 firm planuje podwyżki płac, a więc ponad 

dwukrotnie częściej niż w pozostałych firmach i 

blisko trzykrotnie częściej niż w przedsiębiorstwach, 

w których presji nie widać.  

Wykres 33 Naciski płacowe a podwyżki płac 

(% przedsiębiorstw) 

 

Przedsiębiorstwa, które mimo silnej bądź rosnącej 

presji nie planują podwyżek, to firmy w słabej lub 

złej kondycji, które cechuje wysoka niepewność 

przyszłej sytuacji ekonomicznej, względnie 

przedsiębiorstwa, które obawiają się spadku popytu. 

Wyraźnie bardziej odporny na naciski płacowe jest 

przemysł przetwórczy niż usługi.  
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Przedsiębiorstwa prywatne (w tym zagraniczne) 

nie zamierzają zwiększać aktywności 

inwestycyjnej w perspektywie kwartału lub 

roku. Wyraźnego ożywienia aktywności 

inwestycyjnej już w początku nowego roku 

można się natomiast spodziewać w sektorze 

publicznym, co może ostatecznie wpłynąć na 

przyspieszenie dynamiki inwestycji sektora 

przedsiębiorstw. Realizacja tych planów będzie 

warunkowana możliwościami finansowymi 

sektora oraz skutecznością w postępowaniach 

przetargowych. Inwestycje, w szczególności w 

przedsiębiorstwach prywatnych, są hamowane 

w dużej mierze wysoką niepewnością. 

1. Planowane inwestycje 

Wyniki Szybkiego Monitoringu (poza sektorem 

publicznym11) nie zapowiadają przyspieszenia 

aktywności inwestycyjnej badanych przedsiębiorstw 

ani w perspektywie kwartału, ani także w 

perspektywie rozpoczynającego się roku. Wszystkie 

oceny aktywności inwestycyjnej poza sektorem 

publicznym utrzymują się na niskich poziomach.  

Na tę ocenę składa się nadal słabe i niższe niż przed 

rokiem zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi 

inwestycjami (spadek zarówno wskaźników 

rocznych12, jak i kwartalnych13). Nowe inwestycje w 

2017 r. rozpocznie zaledwie co trzecie 

przedsiębiorstwo (o 1,3 pp. mniej w ujęciu rocznym), 

co jest najsłabszym wynikiem od czasu kryzysu 

2008/2009. Obniżył się jednocześnie optymizm w 

rocznych planach dotyczących wartości wydatków 

                                                             
11 Sektora publiczny stanowi ok. 10% firm w próbie i ok. 8% 

firm w populacji przedsiębiorstw wypełniających 

sprawozdania F-01/I-01. 
12 Pytanie o plany rozpoczęcia nowych inwestycji w 

horyzoncie roku, cele i bariery inwestycji zadawane jest raz w 

roku. 

inwestycyjnych. Saldo prognoz zmian wielkości 

nakładów jest wprawdzie wciąż dodatnie (co 

oznacza wyższy udział przedsiębiorstw 

prognozujących wzrost inwestycji od udziału 

prognozujących niższe inwestycje), ale niższe niż w 

latach 2014-2015. Nie poprawiają się również 

prognozy dotyczące skali inwestycji w planach na 

najbliższy kwartał (saldo prognoz inwestycji w 

planach kwartalnych pozostało na poziomie z pop. 

kw, saldo dużych zmian nadal jest nieznacznie 

ujemne).  

Wykres 34 Wskaźnik nowych inwestycji – udział 

przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 

inwestycji w perspektywie kwartału i roku 

 

 

Wykres 35 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w całym 

bieżącym roku r/r (saldo zmian) 

 

13 Nowe inwestycje w ciągu kwartału podejmie 21,8% 

przedsiębiorstw (poniżej średniej wieloletniej), tj. o 1,3 pp. 

mniej kw/kw, wskaźnik po korekcie sezonowej. 
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Wykres 36 Perspektywa wznowienia inwestycji 

niezrealizowanych w 2016 r. 

 

Ocena możliwości kontynuacji prowadzonych 

inwestycji nieznacznie obniżyła się w relacji 

kwartalnej, ale pozostaje wysoka (udział inwestorów 

realizujących inwestycje zgodnie z planem w I kw. 

spadł o 0,7 pp. do 95,4%, tj. powyżej średniej 

wieloletniej). Na jej pogorszenie złożył się wzrost 

udziału przedsiębiorstw, które zamierzają 

ograniczyć skalę prowadzonych inwestycji (wzrost 

do 3,7%, odsetek ten jest nadal niski na tle 

wcześniejszych danych). 

Warto natomiast odnotować pierwszy wzrost 

obniżonego w ub. r. udziału inwestorów w próbie, 

chociaż na razie trudno oceniać, czy będzie to trwała 

poprawa.  

Wykres 37 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz 

odsetek przedsiębiorstw mających rozpoczęte 

inwestycje 

 

Wskaźnik kontynuacji inwestycji: udział przedsiębiorstw 

planujących kontynuować inwestycje w podgrupie przedsiębiorstw 

mających rozpoczęte inwestycje. Poprzez kontynuowanie inwestycji 

rozumiemy tutaj realizowanie inwestycji według przyjętych planów, 

zwiększenie tych inwestycji, ale też planowe zakończenie inwestycji. 

Wobec silnego spadku inwestycji w sektorze 

przedsiębiorstw w 2016 r. stabilne oceny aktywności 

inwestycyjnej w badanej próbie w ubiegłym roku 

okazały się nadmiernie optymistyczne. 

Prawdopodobnym wytłumaczeniem tych 

rozbieżności (interpretacja tych wyników powinna 

być ostrożna ze względu na jednorazowy charakter 

uzyskanych danych i brak możliwości ich 

porównania w czasie) może być fakt, że znaczna 

część badanych przedsiębiorstw (31% firm) 

wskazała, że nie zrealizowała zakładanych na 2016 r. 

planów inwestycyjnych. Wyniki badania sugerują 

jednocześnie, że przedsiębiorstwa nie planują 

szybkiego wznowienia wstrzymanych w ubiegłym 

roku inwestycji. Przedsiębiorstwa albo całkowicie 

zrezygnowały z tych inwestycji, albo termin ich 

wznowienia jest nieokreślony lub wykracza poza 

2017 r. (łącznie 2/3 takich przypadków). Pozostałe 

firmy chciałyby wznowić takie inwestycje w ciągu 

roku i w tej grupie ma to swoje potwierdzenie w 

postaci planowanego przyspieszenia dynamiki 

inwestycji w planach kwartalnych i rocznych. Na 

szybsze podjęcie inwestycji niezrealizowanych w 

ub.r. można liczyć w przypadku przedsiębiorstw 

dużych (w tym zwłaszcza największych, 

zatrudniających ponad 2000 pracowników).  

2. Bariery inwestycji 

Jednym z ważnych problemów dla inwestorów jest 

nadal niepewność, która od początku ub.r. 

utrzymuje się na podwyższonym poziomie i zajmuje 

stałe miejsce w czołówce rankingu czynników 

utrudniających działalność przedsiębiorstw w 

najbliższej perspektywie.  
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Wykres 38 Przyczyna braku inwestycji w 2017 r. 

 

w % firm, które nie planują nowych inwestycji z wykluczeniem 

przypadków, w których wskazano na brak potrzeb inwestycyjnych 

Niepewność wymieniana jest najczęściej również 

wśród bezpośrednich barier dla inwestycji. Co 

trzecie przedsiębiorstwo, które mimo istnienia 

potrzeb inwestycyjnych nie podejmie w 

rozpoczynającym się roku ważnych dla firmy 

inwestycji (a co dziesiąte w pełnej próbie), wskazało 

niepewność jako główną przyczynę tej sytuacji. 

Częstym problemem są również trudności ze 

sfinansowaniem inwestycji (łącznie 18,9% 

nieinwestujących firm), ale na ogół nie są one 

związane ze środkami unijnymi (te wskazuje 4,3% 

nieinwestujących przedsiębiorstw). Pozyskanie 

finansowania nie sprawia przy tym trudności 

przedsiębiorstwom w dobrej sytuacji i o wysokiej 

płynności finansowej. Mniej dotkliwy dla 

inwestorów w próbie okazał się natomiast 

niedostateczny poziom popytu (14%). Z kolei 36% 

wszystkich przebadanych firm nie planuje 

rozpoczynać inwestycji w nowym roku ze względu 

na brak takich potrzeb.  

3. Cel nowych inwestycji w 2017 r. 

Podniesiona niepewność otoczenia oraz niewielka 

skala planowanych nakładów może oddziaływać na 

układ preferowanych kierunków rozwoju 

przedsiębiorstw. Dominującym celem 

rozpoczynanych inwestycji w przedsiębiorstwach 

jest bowiem nadal jedynie utrzymanie istniejącego 

majątku (36,3% wskazań, wzrost o 2,8 pp. r/r). Na 

                                                             
14 „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2016 

r.” Nr 04/16 

obniżonym od czasu kryzysu 2008/2009 poziomie 

utrzymuje się natomiast zainteresowanie bardziej 

ekspansywnymi i wymagającymi większych 

nakładów projektami mającymi na celu np. 

rozbudowę potencjału produkcyjnego (22,4%) czy 

unowocześnianie technologii (21,7%).  

Wykres 39 Główny cel nowych inwestycji 

planowanych w danym roku 

 

Wykres 40 Główny cel nowych inwestycji i 

planowana dynamika nakładów 

 

4. Aktywność inwestycyjna w sektorach 
własności  

Potencjalnie ważne sygnały płyną z analizy sytuacji 

w sektorach własności. Przy dalszej stagnacji 

inwestycyjnej w próbie wyraźne ożywienie 

aktywności inwestycyjnej nastąpiło bowiem w 

przedsiębiorstwach publicznych, w tym zwłaszcza 

w przedsiębiorstwach samorządowych, czyli tych 

sektorach, które miały najsilniejszy wpływ na 

spadek inwestycji sektora przedsiębiorstw w 

ubiegłym roku14. Zapowiadana poprawa w tych 

grupach może przełożyć się na zwiększenie sumy 
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nakładów w sektorze przedsiębiorstw ze względu 

na znaczący udział firm publicznych w tym 

agregacie (przedsiębiorstwa publiczne odpowiadają 

za ¼ nakładów w sektorze przedsiębiorstw) oraz z 

uwagi na pośrednie oddziaływanie spadku 

inwestycji w gospodarce na decyzje inwestycyjne 

niektórych firm (więcej niż co dziesiąty respondent 

ocenił, że ogranicza inwestycje z uwagi na spadek 

inwestycji w gospodarce, por. Ramka str. 26).  

Przedsiębiorstwa publiczne planują zwiększyć 

liczbę nowych inwestycji w 2017 r. oraz 

zdecydowanie przyspieszyć dynamikę nakładów, co 

powinno być widoczne już na początku roku.  

Optymizm w planach wielkości nakładów sektora 

publicznego powrócił do poziomów z 2015 r., a w 

przedsiębiorstwach samorządowych wynik jest 

nawet nieco lepszy. Widoczny jest przy tym większy 

niż w ub.r. nacisk przedsiębiorstw publicznych na 

inwestycje w zwiększanie potencjału produkcyjnego 

czy unowocześnianie majątku.  

Wykres 41 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (górny wykres) 

oraz w całym bieżącym roku r/r w sektorach 

własności (dolny wykres). Saldo zmian 

 

 

Większy optymizm sektora publicznego przejawia 

się również w relatywnie szybszym wznowieniu 

inwestycji, z których zrezygnowano w ub.r. Tu 

szczególnie wyróżnia się sektor przedsiębiorstw 

samorządowych. Połowa przedsiębiorstw 

publicznych (z grupy, gdzie miało miejsce 

niewykonanie planów) i aż 2/3 przedsiębiorstw 

samorządowych zamierza wznowić takie inwestycje 

w perspektywie roku (wobec 31% w sektorze 

prywatnym).  

Najpoważniejsze trudności inwestorom w sektorze 

publicznym (znacznie większe niż w sektorze 

prywatnym) sprawia pozyskanie finansowania dla 

inwestycji – jest to główna zidentyfikowana 

przyczyna braku inwestycji w 2017 r. (Wykres 42). 

Nie są one jednak na ogół związane z finansowaniem 

ze środków unijnych. Te wyniki sugerują, że czynnik 

finansowy może mieć istotne znaczenie dla 

możliwości realizacji inwestycji przedsiębiorstw 

publicznych. Dla większości inwestorów tego 

sektora finansowanie nowych inwestycji jest oparte 

na wewnętrznych źródłach finansowych (ok. 58% 

inwestorów deklaruje samofinansowanie inwestycji, 

a tylko 13% - z kredytów bankowych). Dane 

ankietowe wskazują, że od 2015 r. znaczenie 

samofinansowania w firmach publicznych wzrosło i 

jest wyższe niż dla sektora prywatnego. Na 

możliwości realizacji inwestycji przedsiębiorstw 

publicznych będzie miała zatem wpływ m.in. ich 

zdolność do samofinansowania potrzeb 

rozwojowych, która zależy od kondycji 

ekonomicznej i finansowej tych przedsiębiorstw. 

Wykres 42 Przyczyna braku inwestycji w 2017 r. wg 

sektorów własności 
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Prognozy respondentów mówią o wyraźnym 

przyspieszeniu inwestycyjnym sektora publicznego, 

jednak trzeba mieć na uwadze, że sektor publiczny 

realizuje zadania głównie w trybie przetargów (nie 

można wykluczyć, że część respondentów 

ogłoszenie przetargu uznaje za moment rozpoczęcia 

inwestycji), dlatego efekt tych przewidywań w 

postaci rzeczywistego wzrostu nakładów 

inwestycyjnych może być opóźniony. Postępowania 

przetargowe trwają przeciętnie rok, a od ogłoszenia 

przetargu do podpisania umowy mija średnio 17,6 

miesiąca15. Prognozy respondentów mogą być 

ponadto oparte o szacowaną wartość kosztorysową 

rozpoczynanych inwestycji, które zwykle są wyższe 

niż ostateczna oferta rozstrzygająca przetarg 

(obecnie w budownictwie wygrywają oferty z ceną 

poniżej połowy budżetu inwestorskiego).  

Podsumowując, przyspieszenie aktywności 

inwestycyjnej sektora publicznego będzie 

warunkowane możliwościami finansowymi sektora 

oraz skutecznością w postępowaniach 

przetargowych. Ostateczny efekt w gospodarce 

będzie ograniczać jednak dynamika inwestycji w 

sektorze prywatnym, w tym możliwe spowolnienie, 

zwłaszcza w przedsiębiorstwach zagranicznych. 

Wykres 43 Perspektywa wznowienia inwestycji 

niezrealizowanych w 2016 r. wg form własności 

 

                                                             
15 Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Transport-

drogowy/311279940-Wiecej-drogowych-budow-najwczesniej-

za-dwa-lata.html#ap-1  
16 Twarde dane finansowe pokazały wyhamowanie wzrostu 

inwestycji przedsiębiorstw zagranicznych już w III kw. 2016 r. 

Z kolei w sektorze prywatnym nastroje inwestycyjne 

pogorszyły się. Roczne plany inwestycji 

przedsiębiorstw w tej grupie wyraźnie się obniżyły, 

a zainteresowanie inwestycjami prorozwojowymi 

nie wzrosło. Znaczne pogorszenie optymizmu 

nastąpiło przy tym w przedsiębiorstwach 

zagranicznych, w których obniżyły się wszystkie 

oceny aktywności inwestycyjnej (raportowane jest 

zarówno mniej nowych inwestycji, jak i 

zahamowanie wzrostu skali nakładów16). Ponadto 

od dwóch kwartałów przedsiębiorstwa prywatne, w 

tym także zagraniczne, nieco częściej decydują się na 

ograniczenie już rozpoczętych inwestycji (obniżony 

wskaźnik kontynuacji inwestycji). Niepewność jest 

najpoważniejszym problemem dla inwestorów w tej 

grupie podmiotów i większym niż dla 

przedsiębiorstw publicznych.  

5. Aktywność inwestycyjna w branżach 
PKD 

Obniżenie aktywności inwestycyjnej w 2017 r. 

zapowiadają przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym 

zwłaszcza przetwórstwo, gdzie począwszy od 

początku roku respondenci planują coraz wolniejszy 

wzrost nakładów. Jakkolwiek przedsiębiorstwa te 

nadal częściej informują o planowanym wzroście 

nakładów niż o ich spadku (dodatnie saldo 

prognoz), to optymizm w planach rocznych 

inwestycji w przemyśle jest już najniższy od 2014 r.  

W przemyśle wyraźne przyspieszenie inwestycji w 

2017 r. zapowiadane jest jedynie w energetyce 

(dodatnie i najwyższe od 2014 r. saldo prognoz 

nakładów w planach rocznych), które może być 

widoczne już w pierwszym kwartale roku 

(planowane do 2020 r. inwestycje w energetyce mogą 

wynieść nawet 75 mld zł17). W energetyce planuje się 

również wznowić sporą część projektów, z których 

(„Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2016 

r.” Nr 04/16) 
17 Raport sektorowy. Sektor energetyczny CEE. PKO BP Dom 

Maklerski, grudzień 2016 r.  
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branża musiała zrezygnować w ub.r. W sumie 40% 

firm w branży informowało o niezrealizowanych w 

2016 r. (a planowanych) inwestycjach, a w połowie 

takich przypadków inwestycje te zostaną 

wznowione w br. Energetyka uruchamia 

zwiększone inwestycje w trudnym dla niej 

otoczeniu, co obrazuje dalszy silny wzrost 

odczuwanej niepewności18. Jednocześnie wyniki 

ankiety potwierdzają, że stopy zwrotu z inwestycji 

w energetyce i możliwości ich finansowania 

ogranicza pogłębiający się w tej branży spadek cen. 

Jest to dziś jedyna sekcja (spośród 8 sekcji PKD19), w 

której spodziewane jest jeszcze nasilenie deflacji 

(ujemne i obniżające się saldo prognoz cen 

własnych).  

Wykres 44 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie roku r/r wg PKD. Saldo 

zmian 

 

W przemyśle pewną poprawę aktywności 

inwestycyjnej widać również w przedsiębiorstwach 

zajmujących się dostawą wody i w pierwszym 

kwartale można spodziewać się niewielkiego 

wzrostu inwestycji. Branża ta, obok energetyki i 

transportu, w największym stopniu przyczyniła się 

do obniżenia dynamiki inwestycji w sektorze 

przedsiębiorstw w 2016 r., co również 

zaobserwowano w Szybkim Monitoringu w postaci 

głęboko ujemnego salda prognoz inwestycji. 

Załamanie inwestycji w ub.r. w tej branży raczej nie 

                                                             
18 O problemach energetyki szerzej piszemy w raporcie 

„Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2016 r.” 

Nr 04/16 
19 W klasyfikacji wg 8 sekcji PKD wyodrębniamy: 

budownictwo, energetykę, górnictwo wraz z wydobywaniem, 

wynikało z niewykonania zaplanowanych na ten rok 

inwestycji (odsetek przedsiębiorstw, które musiały 

zrezygnować z zaplanowanych inwestycji, był 

niższy niż w innych branżach). W nowym roku 

branża planuje nieco więcej nowych inwestycji niż w 

roku poprzednim (co druga firma w tej branży 

planuje podjęcie ważnych inwestycji), ale wciąż jest 

to wynik gorszy niż w poprzednich latach. Brak 

inwestycji w planach na nowy rok przedsiębiorstwa 

te najczęściej tłumaczyły niewielkimi potrzebami 

rozwojowymi. W badanej grupie przedsiębiorstw 

zajmujących się dostawą wody nie odnotowano 

natomiast żadnego przypadku, w którym realizację 

potrzebnych inwestycji uniemożliwiałyby trudności 

z pozyskaniem finansowania z UE. 

Dla inwestycji w branży wodnej istotny może być 

fakt, że Polska nadal nie wprowadziła dyrektyw 

unijnych do prawa wodnego (zobowiązanie 

wypełnienia dyrektywy wodnej na Polsce ciąży już 

od momentu akcesji). W sprawie niedopełnienia 

przez Polskę unijnych wymogów w zakresie 

ochrony zasobów wodnych zapadł już wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości KE. Za niewdrożenie 

zharmonizowanego prawa wodnego Polsce 

(podobne problemy mają Węgry i Czechy) grozi 

ryzyko utraty dotacji unijnych na inwestycje w 

gospodarkę wodną (3,5 mld euro). Rząd przyjął 

projekt ustawy w październiku, ale na razie nie 

wyznaczono terminu przekazania projektu ustawy 

do Sejmu. 

Spadek inwestycji w ub.r. w gospodarce oznaczał dla 

budownictwa niższy popyt na jego usługi. Malała 

liczba przetargów na projekty infrastrukturalne, a 

jednocześnie przedsiębiorstwa silnie ograniczyły 

nakłady na własne inwestycje budowlane. Wyniki 

badania Szybkiego Monitoringu NBP potwierdziły, że 

faktycznie jest to branża, która najbardziej odczuła 

handel, przetwórstwo przemysłowe, transport wraz z 

gospodarką magazynową, dostawę wody wraz z 

gospodarowaniem ściekami i odpadami i rekultywacją oraz 

pozostałe usługi 
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efekty tego zjawiska (negatywny wpływ 

raportowało łącznie ponad 61% firm budowlanych, 

czyli dwa razy więcej firm niż w pełnej próbie, por. 

ramka str. 26). W przypadku 36% firm budowlanych 

spadek ich własnych inwestycji był związany ze 

spadkiem inwestycji w gospodarce (w pełnej próbie 

takich deklaracji było trzykrotnie mniej). Ostatecznie 

firmy budowlane bardzo ograniczyły swoje 

inwestycje (wg danych F-01 w ciągu trzech 

kwartałów ub.r. inwestycje w budownictwie zostały 

obniżone o prawie 20% r/r). Inwestycje wstrzymane 

w ub.r. w budownictwie najprawdopodobniej 

nieprędko jednak zostaną wznowione. Z większości 

takich inwestycji budownictwo zrezygnowało 

całkowicie bądź termin ich podjęcia jest jeszcze 

nieznany lub odległy. Zgodnie z wynikami Szybkiego 

Monitoringu prognozy inwestycji na początek roku 

są dla budownictwa negatywne - budownictwo 

rozpocznie w I kw. wyraźnie mniej nowych 

inwestycji niż w końcu ub.r. (z uwzględnieniem 

sezonowości) i zmniejszy się też skala inwestycji. 

Cały rok pod względem poziomu nakładów może 

być tylko trochę lepszy niż poprzedni (po 

niewielkim wzroście w ciągu kwartału - lekko 

dodatnie saldo prognoz). Możliwości realizacji 

inwestycji dodatkowo może pogarszać 

zaobserwowane silne pogorszenie płynności 

finansowej przedsiębiorstw budowlanych.  

W pozostałych branżach możliwości wznowienia 

wstrzymywanych inwestycji są bardziej 

optymistyczne. W transporcie, w którym w 

ubiegłym roku miało miejsce załamanie inwestycji 

(nakłady obniżono o 40% w I - III kw., r/r, dane F-01), 

jest szansa na przyspieszenie dynamiki inwestycji. 

Szybki Monitoring zapowiada bowiem poprawę w 

kwartalnych i rocznych planach inwestycji (wyższe 

saldo planowanych zmian skali inwestycji). 

 

                                                             
20 Więcej o uwarunkowaniach inwestycji w branży kolejowej 

piszemy w raporcie „Sytuacja finansowa sektora 

przedsiębiorstw w III kw. 2016 r.” Nr 04/16 

Wykres 45 Perspektywa wznowienia inwestycji 

niezrealizowanych w 2016 r. wg PKD 

 

Na przyspieszenie dynamiki inwestycji w 

transporcie wpływ będzie mieć poprawa w 

postępowaniach przetargowych w PKP, widoczna 

już w końcu ub.r.20 Jak wynika z zapowiedzi PKP w 

2017 r. spółka chce ogłosić przetargi na 12 mld. zł., co 

na koniec roku będzie stanowiło 60-70% przetargów 

objętych Krajowym Programem Kolejowym (wg 

danych F-01 grupa „działalność usługowa 

wspierająca transport lądowy”, do której zalicza się 

PKP, ma 45% udział w inwestycjach branży 

transportowej).  

Przyspieszenia inwestycji można natomiast 

oczekiwać w handlu. W branży w I kw. zwiększy się 

liczba nowych inwestycji i wzrośnie skala nakładów 

(poprawa w kwartalnych prognozach inwestycji). 

Jeszcze lepsze są oceny możliwości rozwoju w 

dłuższym okresie, o czym świadczy silny wzrost i 

wysoki poziom optymizmu w rocznych planach 

inwestycji (najlepszy wynik od początku badania tj. 

od 2012 r.). Rozwojowi sektora sprzyja rosnąca 

konsumpcja, wspierana programem Rodzina 500 

plus oraz dobrą sytuacją gospodarstw domowych. 

Handel spodziewa się dalszego silnego wzrostu 

popytu, co powinno wspierać plany inwestycyjne 

branży. 

63,2

60,5

63,6

67,5

70,5

66,1

70,0

71,7

8,8

21,1

13,6

9,7

10,6

16,5

8,7

15,1

28,1

18,4

22,7

22,8

18,9

17,4

21,3

13,2

0 20 40 60 80 100

budownictwo

energetyka

górnictwo

handel

przetw.przem

transport

usługi

woda

plany zrealizowano, nie wstrzymano inwest. w ub.r.
do roku
później, nie wiadomo lub wcale



Inwestycje 

 

25 

 
Szybki Monitoring NBP 

W pozostałych usługach niezwiązanych z 

transportem i handlem perspektywy inwestycji nie 

są jednoznaczne. Z jednej strony zapowiadane jest 

coraz więcej nowych inwestycji (najszybsza 

poprawa wśród sekcji i najwyższy poziom 

wskaźnika dla branży od 2010 r.), ale dynamika 

nakładów ogółem w 2017 r. nie przyspieszy.  

Rozwojowi przedsiębiorstw sprzyja ich stabilna i 

dobra sytuacja ekonomiczna. Prognozy zamówień i 

popytu, w tym zwłaszcza zagranicznego, są nadal 

korzystne, a stopień wykorzystania zdolności 

produkcyjnych wysoki. Dzięki dobrej sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa mają szerokie 

możliwości finansowania działalności inwestycyjnej, 

w tym zarówno ze środków własnych (wyższa 

zdolność do generowania środków finansowych), 

jak i za pomocą kredytów bankowych (lepsza 

zdolność kredytowa). Dostęp do finansowania 

kredytowego ułatwiają dodatkowo historycznie 

niskie stopy procentowe. Czynniki te powinny 

wspierać aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw. 

Natomiast niekorzystnie na klimat dla inwestycji 

może wpływać silny wzrost niepewności. 

6. Finansowanie nowych inwestycji 

Wykres 46 Porównanie udziału inwestorów 

deklarujących finansowanie nowych inwestycji ze 

środków własnych i kredytów bankowych. 

Podgrupa inwestorów planujących nowe inwestycje 

 

Mimo sprzyjających warunków panujących na 

rynku kredytowym, firmy realizują plany 

rozwojowe opierając się głównie na wewnętrznych 

możliwościach finansowania, a znaczenie 

kredytów w finansowaniu nowych inwestycji od 

czasu kryzysu 2008/2009 pozostaje na obniżonym 

poziomie (poniżej średniej wieloletniej). W I kw. 

48,8% badanych inwestorów planuje sfinansować 

nowe przedsięwzięcia ze środków finansowych 

wypracowanych w przedsiębiorstwie, a 26,5% - z 

kredytów bankowych.  
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Ramka 2 Czy przedsiębiorstwa odczuwają efekt niskich inwestycji? 

Na początku 2016 r. w gospodarce odnotowano spadek nakładów na inwestycje, który pogłębił się w 

kolejnych kwartałach roku. W III kw. dynamika tych nakładów obniżyła się do -7,7% r/r. Inwestycje 

obniżały także przedsiębiorstwa niefinansowe, a redukcje inwestycji tego sektora były głębsze niż w skali 

całej gospodarki21. Spadek inwestycji przedsiębiorstw w pierwszych trzech kwartałach ub.r. był głównie 

efektem głębokiego załamania się inwestycji w przedsiębiorstwach publicznych oraz wyhamowania 

wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach prywatnych. Wstrzymanie inwestycji sektora publicznego 

ograniczyło podaż robót zwłaszcza dla przedsiębiorstw budowlanych. 

Wykres 47 Nakłady inwestycyjne w gospodarce 

narodowej i w sektorze przedsiębiorstw (r/r, dane 

kwartalne, w podziale na sektory ceny bieżące, 

dane GUS i F-01 GUS) 

 

Wykres 48 Wkład sektorów własności do stopy 

wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw 

(r/r, dane kwartalne, ceny bieżące, dane F-01 GUS) 

 

 

W Szybkim Monitoringu NBP podjęto próbę oceny, w jakim stopniu sektor przedsiębiorstw odczuł efekty 

załamania inwestycji w sektorze publicznym i czy miało ono bezpośredni wpływ na ograniczenie tempa 

inwestycji w pozostałych przedsiębiorstwach. Wyniki tego badania mają charakter wstępny. Ponadto 

trzeba tu wyjaśnić, że jest to pierwsze badanie na ten temat i w związku z tym nie ma możliwości 

porównania wyników w czasie, co dotyczy w szczególności decyzji przedsiębiorstw o odkładaniu 

inwestycji (na ile jest to zjawisko nietypowe). 

Wyniki wskazują, że większość respondentów (71,7%) nie dostrzega wpływu niższych nakładów w 

gospodarce na sytuację swojego przedsiębiorstwa. O negatywnym oddziaływaniu spadku inwestycji w 

gospodarce informowało łącznie 23,5% przedsiębiorstw, z czego w połowie przypadków doszło z tego 

powodu do ograniczenia własnych inwestycji w przedsiębiorstwie (11,3% próby). Jeśli jednak popatrzeć 

na wszystkie przedsiębiorstwa, które planują bądź już przeprowadziły redukcje własnych inwestycji 

(łącznie 16%), to na ogół (w 70% przypadków) miało to związek z niższymi inwestycjami w gospodarce. 

Zatem, choć zakres oddziaływania spadku inwestycji w gospodarce na sektor przedsiębiorstw nie 

wydaje się szeroki (jeśli mierzyć go udziałem przedsiębiorstw odczuwających negatywne efekty tej 

sytuacji), to jednak wydaje się, że zjawisko to w dużym stopniu tłumaczy decyzje o redukcji inwestycji 

przedsiębiorstw.  

                                                             
21 Udział nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników w nakładach w gospodarce 

narodowej wyniósł na koniec 2015 r. 61,5% (obl. własne, dane GUS). 
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Wyniki Szybkiego Monitoringu sugerują, że problemy przedsiębiorstw, które wskazywały na związek 

spadku inwestycji z ograniczeniem inwestycji w gospodarce mogły się jednak zacząć dużo wcześniej 

(może o tym świadczyć silny spadek mocy produkcyjnych obserwowany w tej grupie już od 2014 r.). 

Ponadto można też zauważyć, że firmy, które dziś zareagowały spadkiem własnych inwestycji, w czasie 

poprzedniego spowolnienia (2012) i kryzysu (2008/2009) doświadczyły także głębszego spadku popytu. 

Możliwe zatem, że ze względu na poprzednie doświadczenie firmy te obecnie ograniczają aktywność 

inwestycyjną, mimo że ich sytuacja popytowa ciągle jest dobra. 

Wrażliwość przedsiębiorstw na spadek inwestycji w gospodarce była zróżnicowana w zależności od 

rodzaju prowadzonej działalności, a najsilniej konsekwencje tej sytuacji odczuł sektor budowlany 

(więcej o aktywności inwestycyjnej sektora budowlanego na str. 22). Efekt spadku inwestycji dotknął 

przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Mniejsze różnice wystąpiły natomiast między 

sektorami własności (wpływ na sektor prywatny był nieznacznie silniejszy niż na sektor publiczny). 

Wykres 49 Wpływ niższych inwestycji w gospodarce na inwestycje przedsiębiorstwa 

  
Przedsiębiorstwa liczą jednak na relatywnie szybkie odbicie inwestycji w gospodarce. Prawie połowa firm 

spodziewa się wzrostu inwestycji już w pierwszym półroczu, a łącznie prawie 80%, że nastapi on w ciągu 

najbliższego roku (szacunki na ten temat przedstawiło 66% respondentów). Szybszej poprawy oczekują 

szczególnie producenci dóbr inwestycyjnych – wg 85% firm w tej grupie perspektywa ta nie przekracza 

roku. Opinie producentów dóbr inwestycyjnych powinny być relatywnie wiarygodne, ponieważ można 

założyć, że są one oparte na bezpośredniej obserwacji zachowań inwestorów na rynku. Wyższy optymizm 

charakteryzuje również wytwórców produktów i usług budowlanych oraz firmy świadczące usługi 

odprowadzania ścieków i odpadów.  

Wykres 50 Perspektywa uruchomienia inwestycji w 

gospodarce (% próby, odpowiedzi udzieliło 66% 

firm) 

 

Wykres 51 Perspektywa uruchomienia inwestycji w 

gospodarce a przeznaczenie produkcji (% wskazań 

w grupie) 
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Wśród przedsiębiorstw, które informowały o negatywnym wpływie na swoją sytuację spadku inwestycji 

w gospodarce, oczekiwania odnośnie do perspektyw odbicia inwestycji przekładają się na ich 

planowaną aktywność inwestycyjną. Podmioty spodziewające się szybszego ożywienia inwestycji w 

gospodarce planują więcej nowych inwestycji i zamierzają przyspieszyć dynamikę nakładów. Szybciej 

decydują się na wznowienie własnych inwestycji, jeśli miało miejsce ich ograniczenie czy wstrzymanie w 

ub.r. Firmy, które nie widzą możliwości poprawy w gospodarce w horyzoncie roku, zamierzają także 

zmniejszyć własne nakłady na inwestycje, a pesymizm w tej grupie inwestorów pogłębił się już z 

początkiem ub.r. 

Dane w tym układzie pokazują jednak równocześnie stosunkowo wyraźną zachowawczość w planach 

przedsiębiorstw, które nie odczuły niekorzystnych efektów spadku inwestycji w gospodarce. Plany 

inwestycyjne tych przedsiębiorstw nie zapowiadają przyspieszenia aktywności inwestycyjnej. 

Wykres 52 Wskaźnik nowych inwestycji a wpływ 

spadku inwestycji w gospodarce i perspektywa 

odbicia inwestycji 

 

Wykres 53 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie roku r/r a perspektywa 

uruchomienia inwestycji w gospodarce  

 

Podsumowując, wprawdzie większość przedsiębiorstw nie odczuła negatywnych efektów spadku 

inwestycji w gospodarce, ale nawet w tej grupie inwestorów nie można liczyć na przyspieszenie 

aktywności inwestycyjnej. Wyniki badania sugerują, że spadek inwestycji w gospodarce w dużym stopniu 

tłumaczy decyzje o wstrzymywaniu czy ograniczaniu własnych inwestycji przedsiębiorstw. Ponadto w 

przypadku przedsiębiorstw, które doświadczyły niekorzystnych skutków spadku inwestycji w 

gospodarce oczekiwania, co do perspektywy odbicia inwestycji w gospodarce wpływają na ich decyzje 

inwestycyjne.  
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Zapasy 

Ocena dopasowania zapasów produktów 

gotowych w przemyśle nie zmieniła się w ciągu 

kwartału i nadal jest wysoka. Natomiast rosną 

jednocześnie nadmierne zapasy towarów. W 

handlu stopień dopasowania zapasów towarów 

poprawił się i jest lepszy niż w poprzednich 

latach. Ocena zapasów w handlu podlega jednak 

wysokiej zmienności.  

Przemysł 

W IV kw. ub.r. ocena zapasów produktów 

gotowych w przemyśle22 nie zmieniła się znacząco 

w relacji kwartalnej i nadal jest wysoka na tle 

wcześniejszych danych (niedopasowane zapasy 

posiadało 18,2% przedsiębiorstw, tj. mniej niż 

przeciętnie w poprzednich latach). Lepsze oceny w 

historii uzyskano jedynie w latach 2014-2015. 

Odchylenia od planowanego poziomu nieco częściej 

wynikały z nadmiaru zapasów (10,4% wskazań w 

próbie) niż z ich niedoboru (7,8%). 

Pogarsza się natomiast w dalszym ciągu ocena 

stanów magazynowych towarów (negatywny trend 

zjawiska od II kw. ub.r.) i w efekcie ocena ta jest 

słabsza niż w poprzednich latach (niedopasowane 

zapasy towarów wystąpiły u 14,1% respondentów w 

przemyśle). Składowe oceny pokazują, że od połowy 

ub.r. w próbie pogłębiają się trudności objawiające 

się zwłaszcza nieplanowanym przyrostem 

zapasów towarów. W IV kw. już niemal co dziesiąta 

firma wskazywała na zbyt wysoki poziom zapasów 

towarów (wzrost o 1,2 pp. r/r), czyli nawet więcej niż 

w 2012 r., kiedy przedsiębiorstwa musiały uporać się 

ze słabnącym popytem. W przemyśle zapasy 

towarów stanowią jednak tylko niewielką część 

wszystkich zapasów (10%, dane F-01).  

                                                             
22 Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo oraz 

energetyka 

Wykres 54 Ocena niedopasowania zapasów 

produktów gotowych w przemyśle. Saldo ocen 

zapasów wg badania NBP i GUS 

 
Ocena niedopasowania - udział firm z niedopasowanymi zapasami, 

% próby 

Wykres 55 Ocena niedopasowania poziomu 

zapasów towarów w przemyśle 

 
Ocena niedopasowania - udział firm z niedopasowanymi zapasami, 

% próby 

Dotychczasowe dane wskazywały na znacznie 

słabszą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw 

borykających się z odchyleniami poziomu zapasów. 

Przedsiębiorstwa z niedoborem zapasów miały 

trudności ze zrealizowaniem, szybszego niż 

przeciętnie w próbie, oczekiwanego wzrostu 

popytu. Jedną z przyczyn mogła być ich słabsza 

płynność finansowa. W IV kw. widocznie zmienił się 

profil firm, które informowały o zbyt niskich 
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zapasach. Ich samoocena sytuacji jest obecnie 

znacznie lepsza i zbliżona do ocen przedsiębiorstw o 

zapasach dopasowanych do potrzeb firmy, co być 

może pozwoli na lepsze dostosowanie poziomu 

zapasów do potrzeb rynku.  

Utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w 

I kw. dla przedsiębiorstw w próbie będzie oznaczało 

sprostanie rosnącemu popytowi. We wszystkich 

grupach, niezależnie od ocen stanów 

magazynowych, odnotowano dodatnie salda dla 

prognoz popytu i zamówień, co wskazuje na 

korzystne oczekiwania co do tych kategorii w 

perspektywie kwartału. Jednocześnie 

przedsiębiorstwa planują w I kw. także 

przyspieszenie wzrostu produkcji (wzrost salda 

prognoz produkcji).  

Handel  

W handlu ocena zapasów zdecydowanie się 

poprawiła w ciągu kwartału (handel detaliczny i 

hurtowy łącznie), ale trudno mówić o trwałej 

tendencji w tym zakresie ze względu na dużą 

zmienność tej oceny w ostatnim okresie. Na poprawę 

wyników złożyły się mniejsze niż przed kwartałem 

problemy z nadwyżką niesprzedanych towarów. 

Dzięki tej poprawie ocena dopasowania ponownie 

jest lepsza niż w poprzednich latach 

(niedopasowane zapasy towarów deklarowało 

19,5%, tj. o 2,9 pp. mniej niż w pop. kw.).  

Wykres 56 Ocena niedopasowania poziomu 

zapasów towarów w handlu 

 
Ocena niedopasowania - udział firm z niedopasowanymi zapasami, 

% próby 

Branża handlowa spodziewa się wyraźnej poprawy 

perspektyw sprzedażowych (wyraźny impuls 

popytowy i silne przyspieszenie wzrostu cen) i 

podejmuje działania, by utrzymać czy zwiększyć 

możliwości sprzedażowe. Przedsiębiorstwa 

handlowe przede wszystkim chcą zwiększać 

nakłady na inwestycje, ale też jednocześnie 

inwestują w zasoby ludzkie przyspieszając wzrost 

płac (w sieciach handlowych brakuje pracowników, 

wzrost płac ma pomóc obsadzić wolne miejsca 

pracy).  
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Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

W IV kw. 2016 r. stopień wykorzystania mocy 

produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych 

ponownie nieznacznie spadł i wyniósł 81,1%. 

Zmienna ta kształtowała się wyraźnie powyżej 

swojej średniej długookresowej, choć nadal 

poniżej przeciętnego wyniku w UE.  

Pod koniec IV kw. 2016 r. stopień wykorzystania 

majątku po korekcie sezonowej drugi kwartał z 

rzędu nieznacznie obniżył się (wskaźnik po korekcie 

sezonowej osiągnął wartość 81,1% i nadal pozostał 

wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej). 

W ujęciu porównawczym pozycja polskich 

przedsiębiorstw przetwórczych pozostała słaba na 

tle średnich europejskich wyników, w tym też 

poniżej wyników krajów naszego regionu. 

Dalsze spadki wskaźnika zanotowało m.in. 

budownictwo. Jednak również przetwórstwo 

przemysłowe poinformowało o nieznacznie 

niższym wykorzystaniu potencjału wytwórczego.  

Wykres 57 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych   

 

Wykres 58 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysłowe 

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 59 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym, w 

tym u producentów dóbr inwestycyjnych oraz 

budownictwie i usługach 
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Kredyt bankowy i jego dostępność 

Kredyt bankowy i jego dostępność 

W IV kw. 2016 r. zainteresowania firm kredytem 

było nieco wyższe niż w kwartale ubiegłym. 

Najczęściej o kredyt ubiegały się firmy 

największe. Dostępność kredytu pozostała 

wysoka – odsetek zaakceptowanych wniosków 

kredytowych wzrósł wśród przedsiębiorstw 

najmniejszych, ale lekko się obniżył w klasach 

przedsiębiorstw średniej wielkości. Zapowiedzi 

ankietowanych firm sugerują kontynuację 

wzrostu zadłużenia kredytowego sektora 

przedsiębiorstw w I kw. 2017 r.  

 

W IV kw. 2016 r. deklarowane przez 

przedsiębiorstwa zainteresowanie kredytem 

bankowym w relacji do poprzedniego kwartału 

wzrosło w niewielkim stopniu.  

Wykres 60 Obserwowany popyt na kredyt, odsetek 

złożonych i zaakceptowanych wniosków 

kredytowych  

 

Zaostrzenie warunków kredytowych w ostatnim 

kwartale ubiegłego roku zamierzało wprowadzić 

tylko kilka banków, według deklaracji zaostrzeniu 

ulec miały marżowe i pozaodsetkowe warunki 

                                                             
23  Szerzej w raporcie NBP „Sytuacja na rynku kredytowym” 

www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2016_3.pdf 

kredytowania. Zgodnie z deklaracjami banków 

poluzowaniu uległy natomiast wymagania 

dotyczące zabezpieczeń. Wprowadzone zmiany nie 

wpłynęły w sposób szczególny na dostępność 

kredytów – niemal 90% firm ubiegających się o 

kredyt otrzymało pozytywną decyzję kredytową. 

Według banków zaostrzenie warunków 

kredytowych, jakie nastąpiło jeszcze w III kw. 

2016 r., było podyktowane przewidywaniami 

dotyczącymi sytuacji gospodarczej kraju oraz 

wzrostem ryzyka kredytowania niektórych branż, 

głównie energetycznej23. Wydaje się jednak, że wciąż 

niewielki popyt na kredyt zgłaszany przez 

przedsiębiorstwa, a z drugiej strony presja 

konkurencyjna między bankami i ze strony innych 

niebankowych instytucji finansowych, ograniczyły 

skalę możliwych zaostrzeń polityki kredytowej. W 

rezultacie wzrost odsetka przedsiębiorstw 

ubiegających się o kredyt odnotowano we 

wszystkich klasach, za wyjątkiem klasy 

przedsiębiorstw największych, zatrudniających 

ponad 2000 pracowników, gdzie mimo tego popyt 

pozostaje najwyższy.  

Wykres 61 Odsetek złożonych wniosków 

kredytowych w klasach wielkości 

 

Wielkość zadłużenia kredytowego sektora 

przedsiębiorstw w ujęciu nominalnym  wyraźnie 
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rośnie24, mimo że odsetek przedsiębiorstw, które 

ubiegały się o kredyt wzrósł tylko w niewielkim 

stopniu. Wydaje się zatem, że zarówno w sektorze 

dużych firm, jak i w sektorze MSP rośnie udział 

dużych kredytów w portfelach przedsiębiorstw – 

konsekwentnie od kilku lat zwiększa się udział 

kredytów inwestycyjnych (a w sektorze dużych firm 

również udział kredytów na nieruchomości), a 

wolno spada udział kredytów operacyjnych25.  

Wykres 62 Rozkład przyczyn odmownego 

rozpatrzenia wniosków kredytowych  

 

Według danych NBP utrzymuje się wysokie tempo 

wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w 

sektorze dużych przedsiębiorstw i niższe tempo 

zmian poziomu zadłużenia (r/r) w sektorze MSP26. O 

wzroście zadłużenia kredytowego dużych firm 

zdecydowało wysokie zapotrzebowanie na kredyty 

inwestycyjne i utrzymujące się zapotrzebowanie na 

środki finansujące działalność bieżącą.27 Z kolei na 

wzrost zadłużenia kredytowego sektora MSP złożył 

się utrzymujący się popyt na kredyty inwestycyjne i 

                                                             
24 Dane finansowe sektora bankowego: 

www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa 
25 Według danych statystyki bankowej NBP w listopadzie 

2016 r. kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw wzrosły o 5,2 % 

w relacji rocznej, przy wzroście 1,2% w relacji miesięcznej. 

Wzrost całkowitych kredytów i pożyczek wynikał ze wzrostu 

kredytów i pożyczek inwestycyjnych (12,4% r/r) oraz 

kredytów o charakterze bieżącym o 5,1% r/r, a także wzrostu o 

1,5% r/r kredytów na nieruchomości. 
26 Dane finansowe sektora bankowego: 

www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa  
27 Według danych NBP w sektorze dużych przedsiębiorstw 

kredyty zaciągane na duże kwoty, tj. inwestycyjne, w 

w mniejszym stopniu również na kredyty 

operacyjne.28 

Najczęstszym powodem odmowy udzielenia 

kredytu pozostaje brak lub nieadekwatna do 

wymogów bankowych zdolność kredytowa 

przedsiębiorstw. Brak wymaganych zabezpieczeń 

pozostaje natomiast najrzadziej wymienianym przez 

badane przedsiębiorstwa powodem otrzymania 

odmowy udzielenia kredytu (i przy tym rzadziej 

wymienianym niż w kwartale ubiegłym). W IV kw. 

z odmową udzielenia kredytu spotkało się ok. 11% 

firm z sektora MSP, przy czym najczęściej z powodu 

braku zdolności kredytowej. Z kolei duże 

przedsiębiorstwa, które spotykają się z odmową 

udzielenia kredytu (w IV kw. było to ok. 4% 

przedsiębiorstw), najczęściej deklarują inne 

przyczyny jako powód nieuzyskania finansowania 

bankowego (może to być wyższa ocena ryzyka 

przedsięwzięcia przez bank, brak niezbędnej 

dokumentacji, trudne do oszacowania przyszłe 

przepływy gwarantujące spłatę kredytu).  

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na I kw. 2017 r. 

sugeruje, że rola kredytów bankowych w 

finansowaniu działalności przedsiębiorstw będzie 

większa niż miało to miejsce w ostatnim kwartale 

ubiegłego roku.  

Popyt na kredyt zależy od wielkości 

przedsiębiorstw. Mimo, że popyt na kredyt firm z 

sektora MSP rośnie, to wciąż mniej firm będzie się 

ubiegało o kredyt niż w sektorze dużych firm. 

Najrzadziej o kredyt mają zamiar aplikować firmy 

październiku br. wzrosły o 11,8% r/r, a kredyty na 

nieruchomości wzrosły o ok. 30% r/r, z kolei kredyty 

operacyjne wzrosły o 1,3% r/r. Przy ponad 33% udziale 

kredytów inwestycyjnych w całości kredytów udzielonych 

sektorowi dużych przedsiębiorstw ich dynamiczny wzrost 

wpłynął na utrzymanie w ujęciu rocznym 6,7% tempa 

przyrostu kredytów ogółem w tym sektorze.  
28 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora 

bankowego na koniec października 2016 r. w sektorze MSP 

tempo wzrostu kredytów inwestycyjnych wyniosło 6,6 %, a 

kredyty operacyjne wzrosły w tempie 2,1 % r/r.  
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zatrudniające do 50 osób, ale i tu widać wzrost 

popytu na finansowanie bankowe. Rosnący popyt na 

kredyt wśród małych przedsiębiorstw można 

wyjaśniać obserwowanym w tej klasie wzrostem 

odsetka przedsiębiorstw planujących zwiększenie 

skali inwestycji już rozpoczętych.  

Wykres 63 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt29  

 

Spadek popytu na kredyt widoczny jest wśród 

przedsiębiorstw wytwarzających dobra 

energetyczne, co może mieć związek z 

zapowiadanym przez banki zaostrzeniem 

warunków kredytowania kredytobiorców 

związanych z restrukturyzowanym sektorem 

górniczym. 

Wyraźny wzrost zapotrzebowania na kredyt 

bankowy widoczny jest w grupie  przedsiębiorstw 

oczekujących wzrostu popytu na swoje produkty, 

jak i wyraźnie większych zamówień. Również wśród 

przedsiębiorstw, które zapowiadają zwiększenie 

zatrudnienia, odnotowuje się wzrost popytu na 

finansowanie bankowe. Wysoki popyt na kredyt 

utrzymuje się wśród przedsiębiorstw 

dostarczających dóbr trwałego użytku, a także w 

handlu. Są to te grupy przedsiębiorstw, które w 

ostatnich miesiącach odnotowywały najwyższą 

dynamikę sprzedaży wynikającą między innymi ze 

wsparcia konsumpcji prywatnej programem 

Rodzina 500 plus.  

Wykres 64 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt w 

klasach przedsiębiorstw prognozujacych: wzrost 

popytu i zamówień na swoje produkty/usługi, 

planujacych zwiększyć zatrudnienie i produkcję  

 

 

 

                                                             
29 Do obliczenia średniego poziomu zadłużenia w IV kw. 

2016 r. wykorzystano dane miesięczne za październik i 

listopad 2016 r., dopiero ta wartość stanowiła podstawę 

obliczenia dynamiki zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu 

kredytów i pożyczek ogółem na danych Statystyki bankowej 
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Ramka 3 Dostępność i zapotrzebowanie przedsiębiorstw UE na finansowanie 30 

Dostępność i warunki finansowania przedsiębiorstw są istotnym elementem wpływającym na sytuację 

ekonomiczną całej gospodarki. Poprawa dostępności finansowania dla przedsiębiorstw w strefie euro może 

być zatem sygnałem poprawiającej się sytuacji całej gospodarki strefy euro, która jest największym i 

najważniejszym partnerem handlowym polskich przedsiębiorstw. Dane ostatniego, półrocznego badania 

dostępność i warunki finansowania przedsiębiorstw w strefie euro potwierdzają kontynuację poprawy 

dostępności finansowania. Poprawę odnotowano w niemal wszystkich krajach strefy euro, aczkolwiek w 

dalszym ciągu dostępność i warunki finansowania różnią się między krajami.  

Poprawę dostępności finansowania obserwuje się 

również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

Obecnie około 9% firm badanych w corocznej 

ankiecie Komisji Europejskiej twierdzi, że rzadziej 

niż w latach poprzednich ma problem z 

niedostateczną dostępnością do finansowania (w 

2009 r. było to 16% badanych firm, a w 2015 r. ok. 

10%). Największymi problemami, z jakimi borykają 

się obecnie europejskie firmy to: trudności w 

znalezieniu odbiorców (25% badanych firm), brak 

wykwalifikowanych pracowników (20%), oraz 

wysoka konkurencja (13%)31. 

Wykres 65 Odsetek przedsiębiorstw, dla których 

brak dostępu do finansowania bankowego jest 

największym utrudnieniem prowadzenia 

działalności32  

  

W samej strefie euro wciąż o najlepszej dostępności finansowania mówią firmy belgijskie, francuskie, 

włoskie, austriackie i fińskie. Wysoką dostępnością finansowania charakteryzuje się również rynek niemiecki 

(aczkolwiek odnotowano tu niewielkie pogorszenie). Z kolei w Grecji utrzymuje się przewaga firm 

deklarujących pogorszenie dostępności nad poprawą. 

Przeciętne warunki, na jakich sektor przedsiębiorstw w strefie euro otrzymuje finansowanie bankowe, 

poprawiły się. Jako poprawę najczęściej wskazywany był spadek oprocentowania, wzrost dostępnej kwoty i 

wydłużenie okresu na jaki kredyt można było zaciągnąć. Wśród warunków, które uległy niewielkiemu 

zaostrzeniu w relacji do poprzedniego badania, przedsiębiorstwa wymieniały: wymagania odnośnie do 

zabezpieczeń, wzrost opłat i prowizji. Tradycyjnie o zdecydowanie lepszych warunkach kredytowania 

mówiły duże przedsiębiorstwa.  

W ostatnim badaniu wszystkie cząstkowe wskaźniki decydujące o zmianach dostępności finansowania 

przeciętnie w strefie euro poprawiły się. Na poprawę dostępności, zdaniem większości przebadanych firm, 

działała ich indywidualna perspektywa rozwoju, posiadana historia kredytowa i stabilna struktura 

finansowania, w tym bezpieczny poziom kapitałów własnych. Poprawa dostępności finansowania wynikała 

zdaniem przedsiębiorstw także z wyraźnego wzrostu skłonności banków do udzielania kredytów sektorowi 

                                                             
30 Szerzej w: “Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area. April – September 2016”, ECB, Nov. 2016 
31 Szerzej w: “Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), Analytical Report 2016”, November 2016 
32 Na podstawie danych z: “Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), Analytical Report 2016”, November 2016 
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przedsiębiorstw. Niewielki, ale wciąż negatywny wpływ na zmianę dostępności finansowania dla sektora 

MSP, miała ocena perspektyw ekonomicznych gospodarki strefy euro, jak również pogorszenie dostępności 

pomocowych środków publicznych.  

W przypadku dużych firm wśród czynników decydujących o zmianie dostępności finansowania jedynie 

słaba dostępność do pomocowych środków publicznych została oceniona jako negatywnie wpływająca na 

dostępność finansowania bankowego. Perspektywy rozwoju gospodarki strefy euro zostały natomiast 

ocenione jako mające pozytywny wpływ na poprawę dostępności finansowania dla dużych firm.  

Różnice w ocenie wpływu perspektyw rozwoju strefy euro na sytuację sektora MSP i sektora dużych firm 

mogą oznaczać, że sytuacja dużych firm jest na tyle dobra, że każda spodziewana obecnie zmiana 

koniunktury w strefie euro nie zmieni zdolności dużych firm do spłaty zobowiązań kredytowych w równym 

stopniu co firm z sektora MSP. Wydaje się to o tyle zasadne, że w ostatnim okresie duże przedsiębiorstwa (a 

w mniejszym stopniu firmy średnie i małe) znacząco zwiększyły swoje obroty (przewaga zwiększających 

obroty nad zmniejszającymi w sektorze dużych firm sięga obecnie ok. 40%), podobnie jak zyski (przewaga 

firm zwiększających zyski w sektorze dużych firm sięga obecnie 20%). Pod tym względem sektor MSP jest 

wyraźnie słabszy i dużo bardziej zróżnicowany. Największe problemy dotyczą mikro przedsiębiorstw, które 

wciąż jeszcze częściej deklarują spadek zysków na działalności niż ich wzrost (tu przewaga realizujących 

obniżające się zyski nad ich wzrostem sięga ok. 10%), a pod względem obrotów przewaga tych, którym udało 

się je zwiększyć, nie przekracza 6%.  

Wzrost skłonności banków do finansowania sektora przedsiębiorstw i poprawa warunków kredytowania 

nie oznacza jednak wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw ze strefy euro ubieganiem się o finansowanie 

bankowe. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw utrzymuje się ujemna luka finansowa, co oznacza, że 

różnica między zapotrzebowaniem na finansowanie zewnętrzne a dostępnością finansowania na poziomie 

całej strefy euro pozostaje ujemna już trzeci półroczny okres. Wyjątkiem jest sektor MSP we Francji i Grecji, 

gdzie luka finansowa pozostaje dodatnia, świadcząc o zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na finansowanie 

zewnętrzne przewyższającym jego dostępność. W Grecji dodatnią lukę finansową wzmaga utrzymujące się 

wysokie zapotrzebowanie na finansowanie i utrzymująca się bardzo niska dostępność finansowania. Z kolei 

we Francji luka finansowa jest minimalna i z dużym prawdopodobieństwem domknie się w najbliższym 

czasie, przy założeniu, że dostępność finansowania pozostanie w - utrzymującym się od 2013 r. - rosnącym 

trendzie. 
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Cena kredytów

Oprocentowanie kredytów złotowych w 

segmencie kredytów krótkoterminowych, jak i 

kredytów długoterminowych pozostaje na 

bardzo niskim poziomie. 

 

W IV kw. 2016 r. stopa referencyjna NBP pozostała 

bez zmian. Średnie oprocentowanie kredytów w 

ocenie przedsiębiorstw tylko nieznacznie wzrosło. 

Odnotowano niewielki wzrost mediany 

oprocentowania krótkoterminowych kredytów 

złotowych w ujęciu kwartalnym.  

Na zmiany oprocentowania kredytów dla 

przedsiębiorstw wpływ mają zmiany stawek 

WIBOR (1M, 3M, 6M) na rynku międzybankowym – 

i to ich wzrosty w ostatnim kwartale zdecydowały o 

lekkim wzroście oprocentowania kredytów dla 

przedsiębiorstw33. Drugim elementem decydującym 

o wysokości oprocentowania są decyzje banków 

odnośnie do zmian wysokości marży od kredytów w 

wyniku ich subiektywnej oceny sytuacji firmy lub 

całej branży. W sytuacji niskich stóp procentowych 

wpływ marży na wysokość oprocentowania 

kredytów pozostaje wysoki. W IV kw. 2016 r. w 

próbie odnotowano tylko niewielki wzrost mediany 

marży w segmencie kredytów krótkoterminowych. 

Udział marży w oprocentowaniu w obu segmentach 

kredytów lekko się obniżył.  

Zmiany marży nie dotyczyły w równym stopniu 

całego sektora przedsiębiorstw. W IV kw. 2016 r. 

kredyty dla firm podrożały w niewielkim stopniu w 

większości klas. Obniżki oprocentowania 

odnotowano natomiast w odniesieniu do firm 

usługowych (zarówno w segmencie kredytów 

krótko-, jak i długoterminowych), co przy wzroście 

                                                             
33 www.bankier.pl  

popytu na kredyt w tej sekcji najprawdopodobniej 

przełoży się na wzrost zadłużenia firm usługowych.   

Firmy w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej nadal 

korzystają z niskooprocentowanych kredytów, a 

ewentualne zmiany wysokości oprocentowania 

kredytów (w obu segmentach kredytów) są 

symboliczne. 

Miary zróżnicowania rozkładu oprocentowania 

kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wskazują 

na niewielki wzrost zróżnicowania oprocentowania 

kredytów w próbie – większy w przypadku 

kredytów długoterminowych.   

Wykres 66 Mediana oprocentowania kredytów 

złotowych dla przedsiębiorstw  

 

Wykres 67 Udział marży w całkowitym 

oprocentowaniu kredytów oraz rozstęp ćwiartkowy 

oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw 
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Płynność i zdolność do obsługi zobowiązań

W IV kw. 2016 r. sektor przedsiębiorstw 

utrzymał bardzo wysoki poziom płynności 

finansowej. Zdolność przedsiębiorstw do 

obsługi zadłużenia kredytowego, jak i 

zadłużenia wynikającego z rozliczeń 

handlowych, pozostała również bardzo dobra.  

 

W IV kw. ub. r. zdolność badanych przedsiębiorstw 

do obsługi zobowiązań bankowych, wyrażona jako 

odsetek firm deklarujących terminową obsługę 

zadłużenia kredytowego, pozostała na jednym z 

wyższych poziomów. Umiarkowane 

zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem 

działalności za pomocą środków pochodzących z 

kredytu bankowego i równoczesne ubieganie się o 

kredyt firm w bardzo dobrej sytuacji sprzyja 

utrzymywaniu się wysokiej zdolności do obsługi 

kredytowej i wciąż niskiego udziału kredytów o 

obniżonej jakości w sumie kredytów udzielonych 

sektorowi przedsiębiorstw.  

Wykres 68 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz 

pozabankowego (odsetek odpowiedzi) 

 

Zgodnie z danymi statystyki bankowej NBP udział 

należności o obniżonej wartości sektora bankowego 

od przedsiębiorstw na koniec października wyniósł 

                                                             
34 W listopadzie 2016 r. depozyty przedsiębiorstw były o 7,3% 

wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o ok. 

2,8% wyższe niż w miesiącu poprzednim. Na wzrost 

zaledwie 9,6%. Więcej problemów z obsługą 

kredytów miał sektor MSP, tu udział złych kredytów 

sięgał ok. 11%, w sektorze dużych firm było to ok. 

7,5%. 

Odsetek przedsiębiorstw informujących o 

utrzymaniu bezpiecznej sytuacji płynnościowej 

pozostał na bardzo wysokim poziomie. Według 

danych statystyki bankowej NBP w listopadzie ub.r. 

dynamika środków pieniężnych gromadzonych 

przez firmy na rachunkach bieżących wciąż była 

wysoka i sięgnęła nieco ponad 10% r/r (w 

analogicznym okresie ubiegłego roku było to aż 25% 

r/r). Zdecydowanie niższa była natomiast dynamika 

zmian depozytów terminowych. Na koniec 

listopada ub.r. wkłady terminowe przedsiębiorstw 

zwiększyły się o 3% w relacji rocznej34. Depozyty 

bieżące stanowią obecnie ponad 61% całkowitych 

depozytów sektora przedsiębiorstw, co przy 

utrzymujących się niskich stopach procentowych i 

oczywistej w związku z tym niewielkiej różnicy w 

dochodowości lokat bieżących względem lokat 

terminowych, wydaje się działać na rzecz dalszego 

wzrostu udziału środków utrzymywanych na 

rachunkach bieżących.  

Wykres 69 Płynność finansowa przedsiębiorstw (odsetek 

odpowiedzi)  

 

depozytów ogółem składał się 10% r/r wzrost depozytów 

bieżących i 3,3% r/r wzrost depozytów terminowych. 
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Deklarowana zdolność obsługi zobowiązań 

handlowych badanych przedsiębiorstw pozostała na 

poziomie sprzed kwartału, co oznacza, że niemal 

74% firm nie ma problemu z regulowaniem 

zobowiązań względem swoich kontrahentów. Dobre 

wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw sprzyjają 

utrzymywaniu stabilnej sytuacji płatniczej. Według 

badanych przedsiębiorstw brak płynności czy 

występowanie zatorów płatniczych nie są dzisiaj 

najważniejszymi barierami dla prowadzenia 

działalności, niemniej drugi kwartał z rzędu 

obserwujemy przyrost odsetka firm zgłaszających 

takie problemy. 

Inaczej kwestię zatorów płatniczych oraz niskiej 

solidności płatniczej w biznesie widzą firmy, które 

przyjmują płatności z odroczonym terminem i są 

ankietowane w badaniu Biura Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor. Około 91% firm 

akceptujących odroczone formy płatności twierdzi, 

że zatory płatnicze stanowią przeszkodę dla 

prowadzenia działalności, a około 48% z nich nie 

otrzymuje zapłaty od swoich kontrahentów w 

uzgodnionym terminie35.  

Na tle całego sektora przedsiębiorstw wyraźnie 

słabiej wygląda sytuacja budownictwa. Obserwuje 

się tu splot niekorzystnych czynników. Przede 

wszystkim częściej i na większe kwoty pojawiają się 

w tym sektorze transakcje z odroczonymi terminami 

płatności, co wiąże się z wyższym ryzykiem 

nieotrzymania należnej zapłaty. Według ostatniego 

badania BIG InfoMonitor, ok. 82% badanych firm 

budowlanych (wobec 69% w całej próbie) twierdzi, 

że opóźnienia wynikają ze złej sytuacji finansowej 

ich dłużników, niemal 37% firm (wobec 29% w całej 

próbie) uważa, że dłużnicy wszczynają spory w 

zakresie produktów i usług będących przedmiotem 

transakcji w celu opóźnienia płatności, a kolejne 30% 

przedsiębiorstw budowlanych (wobec 16% w całej 

                                                             
35 Badaniem są objęte firmy mikro, małe i średnie. Szerzej na: 

https://www.big.pl/download/raporty/raport_big_grudzien_2

016.pdf 

próbie) twierdzi, że zwlekanie dłużników z zapłatą 

jest próbą wymuszenia rabatu lub rozłożenia 

płatności na raty36. Ponadto, silne ograniczenie 

aktywności inwestycyjnej (i ograniczenie liczby 

ogłaszanych przetargów na prace budowlane) w 

całej gospodarce ogranicza firmom możliwość 

pozyskania nowych zleceń, również w celu 

dywersyfikacji źródeł przychodów i poprawy 

własnej sytuacji płynnościowej. W konsekwencji 

wiele firm budowlanych odczuwa pogorszenie 

sytuacji płynnościowej i nieterminowo reguluje 

również swoje zobowiązania. Według Euler Hermes 

największy przyrost liczby upadłości w ostatnim 

roku dotyczył właśnie budownictwa, ale głównie 

firm o lokalnym i regionalnym zasięgu działania.  

Wykres 70 Płynność finansowa, obsługa zadłużenia 

kredytowego oraz pozabankowego przedsiębiorstw 

budowlanych (odsetek odpowiedzi) 

 

Ubiegłoroczna niska podaż przetargów na realizację 

inwestycji zmuszała firmy największe do udziału w 

przetargach nie mieszczących się do tej pory w ich 

obszarze zainteresowań, tj. o zasięgu regionalnym i 

lokalnym. Reorientacja firm dużych z kontraktów o 

krajowym zasięgu na kontrakty lokalne przełożyła 

się na wypieranie z rynku firm mniejszych, czego 

konsekwencją było pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej i wzrost liczby upadłości wśród firm 

36 Szerzej na: 

https://www.big.pl/download/raporty/raport_big_grudzien_2

016.pdf 
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budowlanych o mniejszych obrotach i mniejszych 

możliwościach negocjowania warunków 

kontraktów (oferowania wykonania zlecenia po 

niższych niż konkurencja cenach)37. 

Zmiany w prawie upadłościowym  

Z uwagi na zmianę prawa upadłościowego, które 

weszło w życie w styczniu 2016 r., nie jest możliwe 

porównywanie skali upadłości przed datą 

wprowadzenia zmian z danymi bieżącymi. Zgodnie 

z poprzednimi regulacjami38 postępowaniem objęte 

były jedynie firmy niewypłacalne. Obecnie są to 

zarówno firmy niewypłacalne, jak i zagrożone 

niewypłacalnością. Nowe przepisy umożliwiają 

przeprowadzenie postępowania 

restrukturyzacyjnego, jak i sanacyjnego, 

polegającego na przeprowadzeniu czynności 

prawnych i faktycznych, które zmierzają do 

poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, 

przywróceniu dłużnikowi zdolności do 

wykonywania zobowiązań i ochrony przed 

egzekucją39. Wprowadzenie nowych regulacji już 

spowodowało częstsze wszczynanie postępowań 

restrukturyzacyjnych, których celem ma być 

uchronienie części przedsiębiorstw przed 

upadłością. Według Coface w 2016 r. odnotowano o 

2,6% r/r więcej postępowań upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych40, przy czym wzrost ten mógł 

wynikać nie tyle z pogorszenia sytuacji, ile z 

poszerzenia grona adresatów nowego prawa.  

Wykres 71 Statystyka postępowań upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych w Polsce w latach 2008-201641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Szerzej w: http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-

polsce/centrum-

prasowe/wiadomosci/Pages/161206_Po_sezonie_rodnie_ilosc

_upadlosci.aspx  
38 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 

naprawcze, Dz. U. nr 60, poz. 535, art.10 

39 Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. 

2015, poz. 978, art.3 p.1-6, art. 6  
40 Coface przygotowuje statystyki w oparciu o daty wydania 

postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości  
41 www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Biuro-

prasowe/Raport-roczny-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-

w-Polsce-w-2016-roku  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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RODZAJ POSTĘPOWANIA

http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/wiadomosci/Pages/161206_Po_sezonie_rodnie_ilosc_upadlosci.aspx
http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/wiadomosci/Pages/161206_Po_sezonie_rodnie_ilosc_upadlosci.aspx
http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/wiadomosci/Pages/161206_Po_sezonie_rodnie_ilosc_upadlosci.aspx
http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/wiadomosci/Pages/161206_Po_sezonie_rodnie_ilosc_upadlosci.aspx
http://www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-w-Polsce-w-2016-roku
http://www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-w-Polsce-w-2016-roku
http://www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-w-Polsce-w-2016-roku
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W IV kw. 2016 r. odnotowano wyraźne tendencje 

wzrostowe cen – respondenci częściej informowali 

o wzrostach cen niż o ich redukcjach. Prognozy na 

I kw. 2017 r. sugerują dalszy wzrost cen, w tym 

zarówno surowców i materiałów, jak i towarów i 

usług. 

1. Zmiany cen w IV kw. 2016 r. 

W IV kw. 2016 r. wzrost cen produktów lub usług 

zarysował się już bardzo widocznie (wyraźnie 

zwiększył się udział przedsiębiorstw podnoszących 

ceny swoich produktów lub usług, zaś odsetek firm 

redukujących ceny nieco spadł).  

Wykres 72 Faktyczne zmiany głównych cen 

produktów/usług oferowanych przez 

przedsiębiorstwa (% przedsiębiorstw, pominięto 

odpowiedzi „bez zmian”) oraz saldo ogółem  

 

Ceny rosły przede wszystkim w handlu hurtowym i 

detalicznym, ale też w przetwórstwie 

przemysłowym, np. w produkcji artykułów 

spożywczych. 

2. Prognozy cen surowców i materiałów  

Badane przedsiębiorstwa oczekują w I kw. 2017 r. 

wyraźnego wzrostu cen surowców i materiałów 

                                                             
42 Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i 

usług (podwyżki – obniżki). 

wykorzystywanych do produkcji (wyraźny wzrost 

zarówno średniej rozkładu, jak i odsetka firm 

spodziewających się podwyżek). Oczekiwany 

wzrost cen surowców i materiałów podniósł się 

powyżej swojej długookresowej średniej. 

Wśród barier rozwoju problem wysokich kosztów 

działalności, w tym wysokich cen surowców, 

materiałów i paliw, nie należy do najważniejszych 

barier, ale od trzech kwartałów nasila się i w IV kw. 

był częściej wymieniany niż w ostatnich 3 latach.  

Wykres 73 Kwartalne prognozy wzrostu cen 

surowców i materiałów wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwa (saldo prognoz zmian cen) 

 

 

3. Prognozy cen własnych 

Przy spodziewanych wzrostach cen surowców i 

materiałów przedsiębiorstwa coraz częściej planują 

również podwyższać własne ceny. Rozkład prognoz 

pokazuje, że planowane wzrosty cen są wyższe od 

wieloletniej średniej. W I kw. 2017 r. średnia 

wysokość podwyżek cen oferowanych przez 

respondentów wyrobów i usług przewidywana jest 

na zdecydowanie wyższym poziomie niż w 

poprzednim kwartale i rok wcześniej (średnia 1,5%, 

dane odsezonowane). Wskaźnik WPC42  po korekcie 
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sezonowej (informujący o zasięgu zmian cen) także 

wyraźnie wzrósł, nadal jednak pozostaje poniżej 

poziomu swojej średniej długookresowej.  

Wykres 74 Kwartalne prognozy wzrostu cen 

sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i 

usług  

 

Często obserwowanym zjawiskiem w sektorze 

przedsiębiorstw jest kontynuacja zmian cen z 

poprzednich okresów. Tendencja wzrostowa cen 

powoduje, że proces przenoszenia podwyżek cen na 

kolejny kwartał jest obserwowany coraz częściej 

(70% firm podnoszących ceny w IV kw. 2016 r. 

będzie je podnosić też w I kw.), natomiast udział 

przedsiębiorstw kontynuujących obniżki cen ma 

tendencję malejącą (28% tych przedsiębiorstw, które 

obniżyły ceny w IV kw. 2016 r., zmniejszy je również 

w I kw.). Redukcje cen są przy tym niejednokrotnie 

zjawiskami incydentalnymi – w I połowie 2016 r. 

(dane AR NBP) blisko połowa obniżek cen dotyczyła 

nielicznych transakcji (np. tylko kilku produktów 

lub tylko w przypadku kilku klientów). Warto mieć 

na uwadze, że obserwowana powtarzalność 

prognoz zmian cen może wynikać nie tylko z 

rozłożonych na kilka kwartałów procesów zmian 

cen, ale również z opóźnień w realizacji planów 

cenowych. Coraz częstsze podwyżki cen powodują 

jednak, że prognozy są coraz bardziej wiarygodne – 

w IV kw. 2016 r. zapowiadane podwyżki cen zostały 

zrealizowane równie często co obniżki (w 

poprzednich 4 latach średnio ponad 2 razy rzadziej), 

tj. w ok. co trzecim przypadku.  

Wykres 75 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów i 

usług WPC (saldo prognoz zmian cen)  

 

 

Wykres 76 Rozkład prognoz zmian cen 

 
 

Wskaźniki cen wzrosły w przetwórstwie 

przemysłowym, w budownictwie oraz w usługach. 

Najwyższą dynamiką cen charakteryzuje się handel 

(głównie detaliczny), gdzie dynamika ta osiągnęła 

wartość powyżej swojej wieloletniej średniej.  

Wśród głównych źródeł rosnących cen 

przedsiębiorstwa wskazują: wzrost cen surowców i 

komponentów oraz zmiany kursu złotego. Kolejnym 

ważnym źródłem jest obecnie również konieczność 

zwiększania wynagrodzeń pracownikom oraz 

wzrost kosztów usług podwykonawczych. Wahania 

kursów walutowych są bardzo istotnym czynnikiem 

wzrostu cen w największym stopniu dla 

importerów. Dla eksporterów najsilniej oddziałują 

na wzrost cen rosnące koszty surowców. Natomiast 

w firmach działających na rynku krajowym 

podstawowym źródłem wzrostu cen są zwiększające 

się koszty pracy. Przemysł przetwórczy w blisko 

połowie przypadków uzasadnia rosnące ceny 

wzrostem cen surowców. 
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Wykres 77 Przyczyny wzrostu cen  

 

Warto dodać, że sytuacja nie jest symetryczna – w 

przypadku obniżek cen czynniki kosztowe nie są 

decydujące. Ewentualne redukcje cen są obecnie 

spowodowane głównie spadkiem popytu 

(zwłaszcza krajowego) oraz presją konkurencyjną.  

4. Oczekiwania zmian CPI 

Długoterminowe prognozy kształtowania się CPI 

również sygnalizują szybko rosnące oczekiwania 

cenowe. W IV kw. ub.r. ankietowane 

przedsiębiorstwa sformułowały zdecydowanie 

silniejsze niż w poprzednim kwartale oczekiwania 

zmian cen w perspektywie rocznej43. Nieco 

zmniejszyła się przy tym wysoka dotąd niepewność 

respondentów dotycząca skali i kierunku zmian 

wskaźnika inflacji.  

Dalszego spadku cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w ciągu roku spodziewa się 

jedynie 4,3% badanych przedsiębiorstw i ten odsetek 

spadł, podobnie jak udział respondentów 

prognozujących stabilne ceny. Wielokrotnie częściej 

firmy oczekują wzrostu cen – 58,2% firm (tj. aż 78,2% 

tych, którzy sprecyzowali swoją opinię) i udział ten 

wyraźnie wzrósł w ujęciu kwartalnym.   

Wykres 78 Prognozy rocznych zmian wskaźnika CPI  

 

 

 

 

                                                             
43 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. 
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Uwagi metodologiczne  

1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w IV kw. 2016 

r. i przewidywania na I kw. br.  

2. W grudniu 2016 r. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięło udział 2166 podmiotów wybranych z terenu 

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

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

oraz duże jednostki.  

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

zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. 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: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja i 

komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz 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 procentem 

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

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

koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę, 

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

że źródłem informacji jest wtedy Szybki Monitoring NBP. 

7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted. 

8. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest 

ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale). 

 
 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 wystandaryzowany poziom komponentu cyklicznego danego wskaźnika 

koniunktury, na osi poziomej wystandaryzowaną zmianę wartości komponentu cyklicznego. Przy wzorcowym 

(sinusoidalnym) kształcie cyklu, obserwacje w kolejnych okresach rotują zatem wokół początku układu 

współrzędnych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kolejne ćwiartki takiego wykresu 

odpowiadają kolejnym fazom cyklu koniunkturalnego.  

Wykres 79 Komponenty cykliczne wskaźników 

bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognozowanej 

sytuacji ekonomicznej 

Wykres 80 Komponenty cykliczne wskaźnika 

prognoz produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, 

oraz salda oceny zapasów 

 

Dane nadesłane w grudniu 2016 roku nie zmieniły w 

istotny sposób przebiegu składowych cyklicznych 

wskaźników nastrojów ekonomicznych w 

podstawowych obszarach działalności badanych 

przedsiębiorstw. Ocena pozycji cyklicznej pozostała 

neutralna, co wskazuje na utrzymywanie się 

umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego – na 

poziomie potencjału. Jednocześnie nie obserwuje się 

znaczących tendencji wzrostowych ani spadkowych w 

ocenie koniunktury. W rezultacie składowe cykliczne 

badanych wskaźników, zobrazowane na wykresach 

fazowych cyklu koniunkturalnego, skupiają się 

stosunkowo blisko środka układu współrzędnych. 

Relatywnie mała zmienność o charakterze cyklicznym 

poziomu aktywności w gospodarce polskiej utrzymuje 

się od 2011 roku. 

 

 

 

Składowe cykliczne wskaźników ogólnej sytuacji 

ekonomicznej, zarówno bieżącej jak i prognozowanej, 

ustabilizowały się na poziomie odpowiadającym 

neutralnej ocenie stanu koniunktury, po okresie słabego 

wzrostu w 2015 roku. Również składowe cykliczne 

wskaźników szczegółowych wskazują na stabilizację 

umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego. 

Komponenty cykliczne zarówno wskaźnika 

prognozowanej produkcji, eksportu, jak i salda 

zapasów ustabilizowały się bowiem w pobliżu 

poziomu odpowiadającego neutralnej ocenie stanu 

koniunktury.  
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Także komponenty cykliczne wskaźnika nowych 

inwestycji oraz stopnia wykorzystania mocy 

wytwórczych zbiegły do środka układu współrzędnych 

wykresu fazowego, co oznacza, że również te obszary 

funkcjonowania przedsiębiorstw wskazują na 

stabilizację poziomu aktywności gospodarczej. 

Poprawa nastrojów w obszarze zatrudnienia widoczna 

od 2013 do początku 2015 roku uległa wyhamowaniu. 

W rezultacie składowa cykliczna wskaźnika prognoz 

zatrudnienia również powróciła do poziomu 

neutralnego i sygnalizuje wyhamowanie pozytywnych 

tendencji na rynku pracy.

Wykres 81 Komponenty cykliczne wskaźnika 

wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika 

prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika nowych 

inwestycji 
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