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Szybki Monitoring NBP 

Streszczenie 

Streszczenie 

W drugiej połowie 2017 r. przedsiębiorstwa odnotowały wysoki popyt. W III kw. 2017 r. nastąpił 

wzrost przychodów ze sprzedaży, przy czym silniej rosła sprzedaż krajowa, podczas gdy wzrost 

dynamiki eksportu był nieco wolniejszy. Korzystne są zarówno oceny kształtowania się popytu w IV 

kw. 2017 r., jak również jego perspektywy w I kw. 2018 r. 

Dynamika kosztów pracy przyspieszyła w III kw. 2017 r., w związku z wyższą niż w poprzednim 

kwartale dynamiką wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, której towarzyszył dalszy wzrost 

zatrudnienia. Jednocześnie więcej firm wskazuje na problemy ze znalezieniem pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach. Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu 

na pracę oraz wynagrodzeń w I kw. 2018 r. 

Dane za III kw. 2017 r. wskazują na wyhamowanie negatywnego trendu widocznego w ostatnich 

kwartałach, wskazującego na pogorszenie wskaźników rentowności. Wzrost zysków i rentowności 

był wynikiem rosnącej sprzedaży, jednocześnie jednak silnie obciążały go wzrost kosztów surowców 

i kosztów pracy. W świetle wyników SM NBP w IV kw. ub.r. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, 

ale w 2018 r. przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego pogorszenia swojej kondycji ekonomicznej, 

zwłaszcza w początku roku. Mimo umocnienia w ostatnich miesiącach kurs walutowy pozostaje 

czynnikiem wspierającym w średnim okresie rentowność przedsiębiorców. 

W IV kw. 2017 r. nastąpił wzrost cen producenta w przemyśle w ujęciu kwartalnym, choć dynamika 

roczna wskaźnika PPI była niższa niż w poprzednim kwartale. Prognozy badanych przedsiębiorstw 

wskazują na kontynuację tendencji wzrostowej cen materiałów i surowców oraz cen własnych w 

I kw. 2018 r. 

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły w III kw. 2017 r. w ujęciu realnym 

jedynie o 0,1% r/r, wolniej od wzrostu inwestycji w gospodarce narodowej (3,3% r/r), na co w dużej 

mierze złożył się spadek inwestycji w energetyce. W układzie rodzajowym rosły jedynie nakłady na 

środki transportu. W analizie cykliczności inwestycji odnotowano dodatni wkład komponentu 

cyklicznego, jednocześnie inwestycje będzie wspierać wzrost wykorzystania funduszy unijnych. 

Zgodnie z wynikami badania SM NBP przedsiębiorstwa zamierzają podjąć zdecydowanie więcej 

nowych inwestycji niż deklarowały w ubiegłorocznych planach, choć ich rozpoczęcie nie nastąpi 

jeszcze na początku roku. Ponadto, planowane inwestycje są w mniejszym stopniu kierowane na 

rozbudowę zdolności produkcyjnych. Wzrost aktywności inwestycyjnej zapowiadają przede 

wszystkim przedsiębiorstwa z sektora publicznego oraz z sektorów o dużym wykorzystaniu 

funduszy unijnych. 

W sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego. Zadłużenie 

przedsiębiorstw z tytułu kredytów stabilnie rośnie, przy utrzymującej się wysokiej koncentracji 

kredytów. Nadal większe znaczenie w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw mają środki własne. 

Wyniki SM NBP wskazują, że w IV kw. 2017 r. wzrósł odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o 

kredyt, ale jednocześnie spadł odsetek zaakceptowanych wniosków. Prognozy na I kw. 2018 r. 

sugerują brak większych zmian w zapotrzebowaniu sektora przedsiębiorstw na finansowanie 

bankowe. W III kw. ub.r. utrzymała się wysoka zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia 

kredytowego.  

Mimo, że wskaźniki opisujące płynność sektora przedsiębiorstw wciąż utrzymują się na 

bezpiecznym poziomie, to w III kw. ub.r. lekko się obniżyły. Zwiększyło się także znaczenie kredytu 

handlowego jako źródła finansowania bieżącej działalności.  
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Popyt w gospodarce kształtował się w ocenie przedsiębiorstw korzystnie, co przełożyło się na wzrost ich 

przychodów ze sprzedaży w III kw. 2017 r. Wyniki ostatnich edycji Szybkiego Monitoringu NBP wskazują 

na poprawiające się uwarunkowania popytowe przedsiębiorstw. Potwierdzają to dane finansowe – w III kw. 

2017 r. roczne tempo wzrostu nominalnych przychodów ze sprzedaży ogółem przyspieszyło o 1,2 pp., do 

9,2% r/r (oraz do 6,3% r/r w ujęciu realnym).  

Silniej rosła sprzedaż krajowa, nieco wolniej dynamika eksportu. Dynamika sprzedaży krajowej w III kw. 

ub. r. wzrosła do 9,7% r/r, a jej wzrost miały charakter powszechny i dotyczyły niemal wszystkich 

najważniejszych działów sektora przedsiębiorstw. Czynnikiem sprzyjającym wysokiej dynamice sprzedaży 

krajowej w III kw. 2017 r były m.in. dobre nastroje konsumenckie i wzrost popytu krajowego. Z kolei 

dynamika sprzedaży zagranicznej obniżyła się nieznacznie zarówno w ujęciu nominalnym (o 0,2 pp. r/r), jak 

i realnym (o 0,5 pp. r/r). Gorsze wyniki eksportowe koncentrowały się w pięciu działach odpowiadających 

łącznie za ok. 17,5% wartości sprzedaży zagranicznej. Ponadto, spowolnienie dynamiki eksportu nastąpiło 

w wąskiej grupie największych eksporterów.  

Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W IV kw. ub.r. utrzymały się dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. Wyniki ostatniej edycji SM 

NBP wskazują, że w IV kw. 2017 r. stopień wykorzystania mocy produkcyjnych osiągnął bardzo wysoki 

poziom 83,7% (tj. o 2,2 pp. powyżej swojej wartości sprzed roku), a bardzo niewiele przedsiębiorstw wskazuje 

na niedostateczny popyt jako barierę rozwoju działalności. Równocześnie, wskaźnik niedoboru zapasów 

produktów gotowych rośnie od półtora roku, a od pół roku przyjmuje najwyższe wartości w historii badania 

(tj. od 2001 r.). W świetle deklaracji przedsiębiorstw, w chwili osiągnięcia pełni wykorzystania możliwości 

wytwórczych przedsiębiorstwa bardziej niż ceny skłonne są zwiększać swoje moce produkcyjne – głównie 

jednak poprzez wzrost zatrudniania, a w mniejszym stopniu przez inwestycje (por. Ramka 1). 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Wykres 3 Bariera popytu (s.a.) i stopień 

wykorzystania mocy produkcyjnych (s.a.) [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 4 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a., saldo 

odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże zapasy”) 

[w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Korzystne są również perspektywy dla popytu na I kw. 2018 r. Kształtowanie się wskaźników prognoz 

popytu oraz produkcji pozwala oczekiwać, że pozytywne tendencje w zakresie popytu i sprzedaży będą 

kontynuowane również w I kw. 2018 r. Analizowane wskaźniki nie tylko notują wartości wyraźnie 

przekraczające długookresowe średnie, ale również od ok. półtora roku wykazują trend wzrostowy. 

Czynnikiem odpowiedzialnym za oczekiwaną poprawę popytu w I kw. 2018 r. jest zarówno popyt krajowy, 

jak i zagraniczny. W przekroju branżowym silnej poprawy popytu można oczekiwać wśród przedsiębiorstw 

świadczących usługi nierynkowe oraz producentów dóbr zaopatrzeniowych. 

Wykres 5 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu i 

produkcji [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 6 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.) [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Koszty pracy i wydajność 

Koszty pracy i wydajność 

Dynamika kosztów pracy przyspieszyła w III kw. 2017 r., w związku z wyższą niż w poprzednim kwartale 

dynamiką wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, której towarzyszył dalszy wzrost zatrudnienia. 

Roczne tempo wzrostu kosztów pracy było najwyższe od 2008 r. i wyniosło 10,8% (rosnąc o 1,3 pp.). Nieco 

silniej, o 12% r/r, rosły jedynie koszty zużycia materiałów, a wzrost kosztów usług obcych wyniósł 8,4%. 

Najliczniejsza pozostaje grupa przedsiębiorstw, w których realny wzrost funduszu płac wynikał zarówno ze 

wzrostu zatrudnienia, jak i realnego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. 

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wykazuje trend wzrostowy i w dużym stopniu wynika ze 

wzrostu zatrudnienia w już istniejących firmach. W III kw. 2017 r. zatrudnienie wzrosło o 3,7%, w tempie 

zbliżonym co w poprzednich kwartałach1 zwiększając się w ciągu roku w blisko połowie przedsiębiorstw. 

Dane SM NBP wskazują na utrzymanie się wysokiego wzrostu popytu na pracę w ostatnich miesiącach 2017 

r. – utrzymała się wyraźna przewaga udziału firm, w których zatrudnienie wzrosło w ujęciu rocznym nad 

udziałem firm dokonujących redukcji zatrudnienia. Choć wzrost zatrudnienia w 2017 r. miał miejsce 

zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, to w sektorze prywatnym wzrost ten był wyraźnie 

wyższy. Szczególnie wysoką dynamiką zatrudnienia charakteryzuje się grupa przedsiębiorstw działających 

wyłącznie na rynkach zagranicznych. Wzrost zatrudnienia był w III kw. 2017 r. w większym stopniu był 

efektem powiększania zatrudnienia w firmach sprawozdających się nieprzerwanie od co najmniej roku, w 

mniejszym zaś wynika z pojawiania się nowych2 przedsiębiorstw, inaczej niż miało to miejsce w 2016 r. Rola 

„nowych” firm w kreacji zatrudnienia jest największa w usługach (które mają najwyższy udział we wzroście 

zatrudnienia). W podziale ze względu na formę własności, wzrost zatrudnienia w klasie firm o 

większościowym kapitale zagranicznym osiągany jest głównie poprzez rozszerzanie zatrudnienia w 

działających firmach, podczas gdy zatrudnienie w firmach sektora krajowego jest w większej mierze 

skutkiem pojawiania się nowych przedsiębiorstw. Jednocześnie, o ile duże przedsiębiorstwa rozwijają 

zatrudnienie w stabilnie działających podmiotach, to w sektorze MSP zatrudnienie rośnie jedynie dzięki 

klasie firm „nowych”. 

Wykres 7 Dynamika zatrudnienia w sektorach 

własności [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 8 Roczne zmiany zatrudnienia w podziale 

na firmy sprawozdające się w 2 kolejnych latach oraz 

„nowe” i „znikające” z F-01/I-01 [w tys. osób] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

                                                             

1 Dane dotyczą analizowanej populacji przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób. Dynamika zatrudnienia w szerszej 

zbiorowości sektora przedsiębiorstw wyniosła w III kw. ub.r. 3,8%. 
2 Nowe firmy w F01/I01 to niekoniecznie nowopowstałe przedsiębiorstwa, tj. mogą to być jednostki, które przedtem nie miały 

obowiązku sprawozdawczego. Firmy znikające z ewidencji także niekoniecznie przestają działać w rzeczywistości, tj. mogą 

przestać być objęte obowiązkiem sprawozdawczym, np. z powodu zmniejszenia zatrudnienia. 
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Koszty pracy i wydajność 

Prognozy zatrudnienia wskazują na kontynuację wzrostu popytu na pracę w I kw. 2018 r., choć 

jednocześnie rosną problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Wskaźnik 

prognoz zatrudnienia przekroczył wartości z przełomu lat 2007/2008, co jest to efektem zarówno silnie 

rosnących prognoz wzrostu zatrudnienia, jak i malejących prognoz jego spadku. Wzrost zatrudnienia3 

przewidywany jest w większości z analizowanych klas przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa publiczne jeszcze 

na początku 2016 r. wyraźnie redukowały zatrudnienie, ale już od półtora roku informują o planach jego 

wzrostu. W przedsiębiorstwach prywatnych krajowych wzrost zatrudnienia wyraźnie przyspieszy, 

najszybciej jednak zatrudnienie będzie rosnąć w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Długotrwały 

wzrost popytu na pracę, któremu towarzyszy spadek liczby osób bezrobotnych przekłada się na rosnące 

problemy z zapełnieniem wakatów. Odsetek przedsiębiorstw zgłaszających wakaty (blisko połowa 

ankietowanych firm) jest obecnie wyższy niż na przełomie lat 2007-2008, a problemy ze znalezieniem 

pracowników należą obecnie, wraz ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, do najważniejszych barier 

rozwoju zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, szczególnie w przetwórstwie, transporcie i budownictwie. 

Wykres 9 Prognozy zatrudnienia [w pp.] 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP oraz dane wyniki finansowe, 

dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 10 Bariera braku pracowników (na 

podstawie otwartego pytania o bariery rozwoju) 

[w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w III kw. ub.r., a plany 

przedsiębiorstw wskazują, że wzrost może być kontynuowany również na początku 2018 r. Przeciętne 

wynagrodzenia wzrosły w firmach zatrudniających powyżej 49 osób w III kw. 2017 r. o 6,8%, o 1,3 pp. 

szybciej niż w II kw. ub.r. Prognoz płac wskazują na dalszy ich wzrost w I kw. 2018 r. Wzrósł odsetek firm 

planujących podnosić płace (obecnie jest to 29,3% badanych firm, więcej w ujęciu rocznym o 3 pp.; dane 

odsezonowane), a wysokość średniej podwyżki wynagrodzeń (w przedsiębiorstwach planujących je 

podwyższać) obniżyła się nieznacznie i wyniosła poniżej 6%. Wyższe prognozy płac raportują wszystkie 

branże. Obecne wzrosty płac mogą być do pewnego stopnia wyrównywaniem poziomu wynagrodzeń w 

przedsiębiorstwach – podwyżki planowane są częściej w firmach o niższych przeciętnych wynagrodzeniach. 

Wzrostowi wynagrodzeń sprzyjają również problemy ze znalezieniem pracowników oraz presja 

pracowników na wzrost wynagrodzeń - o rosnącej presji informuje prawie co czwarte ankietowane 

przedsiębiorstwo4, szczególnie w budownictwie, przetwórstwie oraz w handlu.  

 

                                                             

3 Warto podkreślić, że prognozy zatrudnienia nie zawsze faktycznie są realizowane – swoje plany wzrostu zatrudnienia 

urzeczywistniło w IV kw. 2017 r. ok. połowy przedsiębiorstw, tj. mniej niż średnio w dłuższym okresie. 
4 W grupie firm, w których takich nacisków nie rejestruje się częstość podwyżek płac jest relatywnie niska i niewiele się zmienia 

w ostatnich latach. 
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Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Wykres 11 Prognozy podwyżek płac [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 12 Presja pracowników na wzrost płac 

[w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wydajność pracy rośnie, ale wolniej niż płace. Wydajność zwiększyła się w III kw. 2017 r., także w ujęciu 

realnym, ale jednocześnie zmniejszył się w III kw. 2017 r. odsetek firm, w których wydajność realnie wzrosła5. 

Dane SM NBP wskazują na dalszy wzrost wydajności pracy w IV kw. 2017 r. Jednakże oceny firm wskazują, 

że wzrost wydajności pracy był niższy niż wzrost wynagrodzeń i stopniowo nasila się wzrost dysproporcji 

pomiędzy nimi. Szybszy od wydajności pracy wzrost wynagrodzeń jest skorelowany z raportowanym przez 

firmy wzrostem presji pracowników na wzrost wynagrodzeń. 

Wykres 13 Płace a wydajność [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 14 Wzrost presji płacowej oraz szybszy 

wzrost płac niż wydajności pracy [% firm] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Dane za III kw. 2017 r. wskazują na wyhamowanie widocznego od kilku kwartałów pogorszenia 

wskaźników rentowności. Jednoznaczna ocena zmian wskaźników rentowności w SP jest utrudniona przez 

zmiany wyniku energetyki i górnictwa. Co prawda wynik finansowy i rentowność wzrosły (wynik 

finansowy netto ogółem zwiększył się o 1,6 mld zł w ujęciu rocznym i wyniósł niemal 29 mld zł) głównie 

dzięki wyraźnej poprawie wyniku ze sprzedaży (który wzrósł o 4,5 mld zł), ale jednocześnie wzrost wyniku 

na sprzedaży był skoncentrowany w energetyce i górnictwie (wzrost łącznie o 2,4 mld). Energetyka i 

górnictwo zaburzyły ponadto wynik na pozostałej działalności6 – w sektorach tych zanotowano wzrost zyskó

w o 5,1 mld zł, podczas gdy w pozostałych sektorach odnotowano spadek zysków o 7 mld zł. W efekcie, 

                                                             

5 Problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników mogą być czynnikiem osłabiającym wzrost 

wydajności pracy. 
6 Tzn. na operacjach finansowych i pozostałej działalności operacyjnej. 
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Szybki Monitoring NBP 

Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

rentowność obrotu netto wyniosła 4,1%, a rentowność sprzedaży 5,2%. Wyhamowaniu uległy natomiast 

spadki (lub wzrosły nieznacznie) wskaźników obrazujących zyskowność przeciętnych przedsiębiorstw. 

Mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto wzrosła o 0,2 pp., do 2,9%, a odsetki firm rentownych 

i firm z wysoką rentownością zahamowały wcześniejsze spadki. Poprawę zyskowności potwierdzają 

również dane ankietowe – odsetek firm oceniających rentowność jako satysfakcjonującą wzrósł pod koniec 

2017 r. (zarówno dla sprzedaży krajowej, jak i eksportowej). 

Wykres 15 Wskaźnik rentowności sprzedaży [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 16 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 

oraz z rentownością powyżej 5% [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wzrost zysków i rentowności był wynikiem rosnącej sprzedaży, jednocześnie najsilniej obciążały go 

wzrost kosztów surowców i kosztów pracy. W III kw. przychody ze sprzedaży rosły szybciej (9,2% r/r) niż 

koszty operacyjne (9% r/r). Jednakże pewne kategorie kosztów zwiększały się w tempie szybszym niż 

sprzedaż, w szczególności były to: koszty surowców, materiałów i półproduktów (o 12% r/r) oraz koszty 

pracy (10,8%, szczegółowo opisane w rozdziale Koszty pracy i wydajność). Koszty surowców nadal rosły, będąc 

pod wpływem tendencji cenowych surowców (por. rozdział Polityka cenowa i prognozy cen).  

Wykres 17 Wynik finansowy brutto i jego główne 

składowe [w mld zł] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   

Wykres 18 Wkład głównych składowych kosztów 

sprzedaży do wzrostu tych kosztów [w pp.] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Bieżące oceny własnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw poprawiły się, wskazując 

na poprawę wyników firm w IV kw. 2017 r. Oceny sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw 

poprawiły się (w ujęciu rocznym i kwartalnym) i pozostawały wyraźnie powyżej swojej długookresowej 
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Szybki Monitoring NBP 

Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

średniej. Wyraźną poprawę kondycji przedsiębiorstw zanotowano zwłaszcza w budownictwie oraz 

energetyce i górnictwie, natomiast w przetwórstwie oraz w transporcie oceny pogorszyły się.  

Wykres 19 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 20 Bariery rozwoju [w %] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Zmiany podatkowo-regulacyjne oraz problemy z zapełnieniem wakatów pozostają najważniejszymi 

barierami rozwoju przedsiębiorstw. Za główną barierę rozwoju przedsiębiorstwa uważają zmiany 

podatkowo-regulacyjne, a jej znaczenie rośnie w czasie. Dalszy wzrost zanotowano również w przypadku 

bariery związanej z brakami kadrowymi. Zwiększyły się także bariera wysokich kosztów pracy, kosztów 

surowców oraz niepewności.  

Czynnikiem wspierającym rentowność przedsiębiorców w średnim okresie jest kurs walutowy (nawet 

uwzględniając jego umocnienie w ostatnich kwartałach), a bieżący kurs złotego w równym stopniu 

odpowiada potrzebom zarówno eksporterów, jak i importerów. W IV kw. 2017 r. kurs opłacalności 

eksportu rozliczanego w euro nie uległ większym zmianom (z kolei kurs opłacalności dla mniej istotnego dla 

eksportu dolara amerykańskiego aprecjonował). Przy aprecjacji kursu walutowego w II połowie 2017 r. 

mogło to wpłynąć na pogorszenie opłacalności eksportu. Efekt ten jednak wydaje się być niewielki – odsetek 

eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie, średni udział nieopłacalnego eksportu wśród 

eksporterów oraz odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju od roku 

kształtują się na poziomach zbliżonych do historycznych minimów. Bieżące kursy głównych walut w których 

rozliczany jest handel kształtują się obecnie w przedziale pomiędzy kursami progowymi eksportu i importu, 

nie ograniczając istotnie opłacalności zarówno eksporterów, jak i importerów. 

Wykres 21 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 22 Opłacalność eksportu [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Szybki Monitoring NBP 

Polityka cenowa i prognozy cen 

Przedsiębiorstwa wciąż oceniają poziom niepewności jako podwyższony względem ocen formułowanych 

w latach 2014-2015. Mimo rosnącej sprzedaży i utrzymania się dobrych perspektyw popytowych niepewność 

postrzegana przez przedsiębiorstwa pozostaje na wysokim poziomie, w większości analizowanych branż i 

klas. Zgodnie z opiniami przedsiębiorstw uzyskanymi w poprzednim badaniu najważniejsze źródła 

niepewności to niepewność odnośnie popytu i niepewność regulacyjna.  

Wykres 23 Oceny niepewności [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP    

Wykres 24 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji [w 

pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Mimo dobrych prognoz popytu i poprawiającej się rentowności przewidywana przez przedsiębiorstwa 

własna sytuacja w 2018 r. może się lekko pogorszyć, nieco silniej na początku roku, mniej w dłuższej 

perspektywie. Przedsiębiorstwa z wyraźnie mniejszym optymizmem niż kwartał temu oceniły nadchodzący 

I kw. 2018 r. Może być to związane z obawami dotyczącymi przyszłej rentowności w warunkach rosnących 

kosztów surowców i pracy (por. rozdział Polityka cenowa i prognozy cen). Pogorszenie oczekiwań 

dotyczących własnej sytuacji nastąpiło w wielu branżach i klasach. Prognozy sytuacji przedsiębiorstw w 

horyzoncie roku również się pogorszyły, jednak w mniejszym stopniu niż w przypadku prognoz 

kwartalnych. 

Polityka cenowa i prognozy cen 

Ceny produkcji sprzedanej w przemyśle w IV kw. ub.r. wzrosły (o 1,6% r/r), choć roczna dynamika 

wskaźnika PPI była niższa niż w poprzednim kwartale (2,8% r/r). Spadek rocznej dynamiki PPI wynika ze 

styczniowego efektu bazy, związanego z dynamicznym wzrostem cen surowców na rynkach światowych 

pod koniec 2016 roku, przekładającym się na ceny producenta w polskim przemyśle. Wzrost cen produkcji 

przemysłowej w ujęciu kwartalnym przyspieszył natomiast w IV kw. ub.r. drugi kwartał z rzędu. Także dane 

ankietowe SM NBP, uwzględniające poza przemysłem także usługi i budownictwo, wskazują zarówno na 

częstsze wzrosty cen wyrobów własnych badanych przedsiębiorstw w IV kw. 2017 r., jak i na rzadsze ich 

obniżki, niż w III kw. ub.r. W rezultacie, wskaźnik cen wyrobów własnych (saldo udziałów przedsiębiorstw 

podwyższających i obniżających ceny) wzrósł drugi kwartał z rzędu. Zgodnie z ocenami przedsiębiorstw w 

ostatnim kwartale najsilniej zwiększyła się skłonność do podnoszenia cen w budownictwie oraz handlu, w 

mniejszym stopniu natomiast w przemyśle i pozostałych usługach. 
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Szybki Monitoring NBP 

Polityka cenowa i prognozy cen 

Wykres 25 Odsetki firm deklarujących zmianę cen 

głównych produktów [w %] lub usług oraz 

wskaźnik cen bieżących [saldo, w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 26 Roczna dynamika  PPI [w %] oraz 

wskaźnik cen bieżących wprzemyśle [w pp.]  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw wskazują na kontynuację tendencji wzrostowej cen 

materiałów i surowców oraz cen własnych w I kw. 2018 r. Zgodnie z wynikami badania SM NBP wzrósł 

udział firm planujących podniesienie cen – obecnie przewyższa on o 43 pp. udział firm spodziewających się 

obniżenia cen produkcji własnej. Prognozy przedsiębiorstw badanych w ramach SM NBP wskazują też na 

wzrost skali przeciętnych deklarowanych podwyżek cen wyrobów własnych. Czynnikiem oddziałującym na 

plany przedsiębiorstw odnośnie cen oferowanych produktów są zmiany cen surowców i materiałów. 

Wskaźnik poziomu cen zaopatrzenia potrzebnego do produkcji charakteryzuje się tendencją rosnącą, co jest 

związane z zapoczątkowaną w pierwszej połowie 2016 roku tendencją wzrostową notowań cen 

podstawowych surowców przemysłowych na rynkach światowych, m.in. ropy naftowej, węgla i miedzi. 

Ankietowane przedsiębiorstwa przewidują dalszy wzrost cen materiałów i surowców potrzebnych do 

produkcji w I kw. br. Zdolność przedsiębiorstw do podnoszenia cen i przerzucania wyższych kosztów 

produkcji na odbiorców może być jednak ograniczana przez konkurencję, szczególnie we względnie 

otwartym na wymianę handlową przemyśle. Wskazywać na to może fakt, że zarówno wzrost kosztów pracy 

jak i cen surowców coraz częściej postrzegany jest jako bariera funkcjonowania badanych podmiotów. 

Przedsiębiorcy częściej prognozują także wzrost inflacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych w 2018 roku – 

odsetek firm oczekujących wzrostu wskaźnika CPI zwiększył się do 69,9%.  
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Szybki Monitoring NBP 

Inwestycje 

Wykres 27 Oczekiwania zmian cen produkcji 

własnej oraz cen materiałów i surowców  

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 28 Notowania cen surowców na rykach 

światowych [w USD, indeksy sty. 2012=100] oraz  

odsetek przedsiębiorstw postrzegających ceny 

zaopatrzenia jako barierę działalności 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Inwestycje 

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły w III kw. 2017 r. w ujęciu realnym 

jedynie o 0,1% r/r, wolniej od wzrostu inwestycji w gospodarce narodowej (3,3% r/r), przy czym 

ograniczająco na dynamikę inwestycji wpływa energetyka. Nakłady inwestycyjne średnich i dużych 

przedsiębiorstw niefinansowych7 w III kw. 2017 r. pozostały na poziomie sprzed roku (wzrost w cenach 

stałych o 0,1% r/r, po spadku o 2,6% w II kw., przy wzroście o 1,7% r/r w cenach bieżących). Ograniczająco 

na dynamikę inwestycji sektora przedsiębiorstw w dalszym ciągu oddziałuje spadek nakładów 

inwestycyjnych w energetyce. Inwestycje poza branżą energetyczną po odbiciu na początku 2017 r. rosną 

nieznacznie szybciej niż w poprzednim kwartale (wzrost o 7,1% po wzroście o 5,5% w II kw. r/r w cenach 

bieżących). Wzrost inwestycji miał miejsce głównie w przedsiębiorstwach sektora publicznego (wzrost o 

11,4% po wzroście o 2,8% w II kw. r/r w cenach bieżących), słabiej natomiast rozwija się aktywność 

inwestycyjna w przedsiębiorstwach prywatnych, gdzie po spowolnieniu dynamiki w pierwszej połowie 

2016 r. inwestycje zanotowały spadek o 0,4% r/r w cenach bieżących).  
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Szybki Monitoring NBP 

Inwestycje 

Wykres 29 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane 

kwartalne] 

 

Wykres 30 Stopa wzrostu inwestycji [r/r, dane 

kwartalne, ceny bieżące, w pp.] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W kompozycji cyklicznej dynamiki inwestycji (zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym) po raz 

pierwszy od wielu kwartałów odnotowano dodatni wkład komponentu cyklicznego. Może to 

sygnalizować ożywienie inwestycji w kolejnych kwartałach. Tempo wzrostu inwestycji w ujęciu kwartalnym 

jest jednak nadal słabsze niż w latach 2014-2015 (8,7% kw/kw s.a., wobec średnio 12% w porównywanym 

okresie).  

Poprawa tempa wdrażania funduszy unijnych8 powoli zaczyna wspierać dynamikę inwestycji w sektorze 

przedsiębiorstw. Wkład sektorów o znaczącym wykorzystaniu środków unijnych do dynamiki inwestycji w 

SP był szacowany na zbliżony do zera w III kw. ub.r. Dalsze przyspieszenie tempa kontraktowania środków 

i postęp w wypłatach dla beneficjentów powinny stopniowo przekładać się wzrost dynamiki inwestycji i 

poprawę sytuacji ekonomicznej dofinansowywanych podmiotów. Z punktu widzenia inwestycji 

przedsiębiorstw istotne jest, że w ramach programów regionalnych najszybciej rozdysponowywane są środki 

kierowane do przedsiębiorstw. W związku z napływem funduszy unijnych w kolejnych kwartałach roku 

przyspieszały również wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego9. Większe wydatki 

sektora publicznego są istotne zwłaszcza dla koniunktury w branży budowlanej, ponieważ zamówienia 

publiczne stanowią ponad połowę produkcji budowlano-montażowej. Na możliwości zrealizowania planów 

inwestycyjnych mogą mieć natomiast wpływ pojawiające się trudności ze skutecznym rozstrzygnięciem 

przetargów ze względu na brak zgłaszanych ofert oraz ceny przewyższające kosztorysy w budżetach 

inwestorów (dostępne dane wskazują na różnice sięgające 20–35%10). 

 

 

 

                                                             

8 Z beneficjentami podpisano umowy na dofinansowanie o wartości 46% dostępnej puli na lata 2014-2020 (wg danych na koniec 

września), a do końca roku MR zakłada podniesienie kontraktacji do 50% alokacji. Do wypłaty beneficjentom na podstawie 

wniosków o płatności przekazano 9,7% dostępnych środków (według stanu na koniec października 2017 r.).  
9 W III kw. wzrost ten wyniósł 43,9% r/r, po wzroście o 24,6 % II kwartale. W pierwszych trzech kwartałach inwestycje JST 

finansowane ze środków UE były ponad czterokrotnie wyższe niż przed rokiem. Wysoka dynamika wydatków jest w części 

pochodną niskich wydatków w poprzednim roku, ale plany zakładają kontynuację wzrostów inwestycji samorządowych także 

w 2018 r. (wzrost o 33% r/r, Sytuacja bieżąca sektora finansów publicznych, Nr 12/17, NBP) 
10 Dziennik Gazeta Prawna, 2017-11-23 
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Szybki Monitoring NBP 

Inwestycje 

Wykres 31 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 

[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.] 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP (filtr 

HP) oraz Szybki Monitoring NBP 

Wykres 32 Inwestycje przedsiębiorstw 

a wykorzystanie funduszy unijnych [r/r, dane 

kwartalne, ceny bieżące, w pp.] 

 
Na podstawie szacunków NBP do sektorów o znaczącym 

wykorzystaniu funduszy unijnych zaliczono budownictwo, 

dostarczanie wody, energetykę i transport (Raport o Inflacji, Lipiec 

2017, NBP)  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Na dynamikę inwestycji w sektorze przedsiębiorstw od początku 2016 r. negatywnie wpływa niska 

dynamika wydatków przedsiębiorstw z grupy największych inwestorów, jednocześnie zaś stopniowo 

odbudowuje się aktywność inwestycyjna pozostałych przedsiębiorstw realizujących mniejsze inwestycje. 

W efekcie poprawa dynamiki inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. jest niemal w całości zasługą 

przyspieszenia inwestycji w grupie tzw. mniejszych inwestorów (przedsiębiorstwa spoza pierwszego tysiąca 

największych inwestorów, które liczebnie stanowią 95% wszystkich firm). Na bardziej stabilną aktywność 

inwestycyjną mniejszych inwestorów wskazują też mniej zmienne i wyższe statystyki pozycyjne w 

rozkładach wskaźników jednostkowych. Z perspektywy danych jednostkowych skala osłabienia 

inwestycyjnego w 2016 r. jest znacznie płytsza niż w danych zagregowanych. Wciąż pozostaje jednak duża 

różnica w relacji do wysokiej aktywności inwestycyjnej z okresu poprzedzającego kryzys 2008/2009.  

W układzie rodzajowym w sektorze przedsiębiorstw rosną jedynie nakłady na środki transportu (wzrost 

o 28,7% r/r w cenach bieżących). Zwiększone inwestycje w środki transportu ponosi głownie sektor 

transportowy (w szczególności lotniczy), ale również przetwórstwo przemysłowe. Pozostałe rodzaje 

wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw były niższe niż w poprzednim roku, szczególnie dotyczy to 

nakładów na maszyny i urządzenia (spadek o 3,9% r/r). Ponadto, po słabym dla inwestycji budowlanych 

2016 r. poprawia się z kolei wyraźnie dynamika nakładów przedsiębiorstw na budynki i budowle, ale dla 

całego sektora przedsiębiorstw wciąż jeszcze pozostaje ona ujemna (spadek o 1,3% r/r).  
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Szybki Monitoring NBP 

Inwestycje 

Wykres 33 Stopa wzrostu inwestycji według 

wielkości inwestycji w przedsiębiorstwie [dane 

kwartalne, r/r, ceny bieżące, w pp.] 

 

Wykres 34 Stopa wzrostu nakładów w podziale 

rodzajowym [w %, r/r, c. bieżące, dane kwartalne, 

w pp.] 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Zgodnie z wynikami badania SM NBP przedsiębiorcy zamierzają podjąć zdecydowanie więcej nowych 

inwestycji niż deklarowali w ubiegłorocznych planach, choć ich rozpoczęcie raczej nie nastąpi w samym 

początku roku. Równolegle do poprawiających się prognoz popytu rosną też wskaźniki mierzące skłonność 

firm do podejmowania nowych inwestycji w perspektywie roku. Plany roczne inwestycji poprawiły się po 

raz pierwszy od dwóch lat i są obecnie równie optymistyczne jak w 2014 r. (nowe inwestycje planuje 

rozpocząć w br. 39,2% badanych, o 6,3% więcej niż przed rokiem i tyle samo co w 2014 r.). Jednocześnie 

wielkość planowanych na 2018 r. inwestycje może być większa w ujęciu rocznym, na co wskazuje dodatnie i 

wysokie saldo w rocznych planach odnośnie skali inwestycji. Z kolei brak przyspieszenia w planach 

kwartalnych w relacji do poprzednich wyników wskazuje, że planowane na nowy rok inwestycje 

rozpoczynane będą raczej w późniejszych kwartałach roku (nowe inwestycje w I kw. roku planuje podjąć 

22,9% respondentów, tj. podobnie jak przed kwartałem i o 0,7 pp. więcej niż przed rokiem). Ponadto trzeci 

kwartał z rzędu poprawia się wskaźnik ogólnego optymizmu inwestorów (OPTIN), uwzględniający 

syntetycznie wskazania wszystkich monitorowanych kwartalnie wskaźników aktywności inwestycyjnej.  

Wykres 35 Wskaźnik nowych inwestycji (w % liczby 

przedsiębiorstw) i planowana zmiana wielkości 

nakładów [saldo, w pp.] 

 
Wskaźnik nowych inwestycji - udział przedsiębiorstw 

planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w 

perspektywie kwartału i roku  

Wykres 36 Ogólna ocena optymizmu inwestorów 

(w % liczby przedsiębiorstw) i dynamika 

inwestycji w SP F01 [w % r/r] 

 
OPTIN – ogólna ocena optymizmu inwestorów liczona 

jako udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie 

nowych inwestycji i/lub wzrost skali nakładów 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, wyniki finansowe, dane 

GUS, opracowanie NBP 
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Szybki Monitoring NBP 

Inwestycje 

Planowane na 2018 r. inwestycje będą, podobnie jak w ostatnich latach, w relatywnie mniejszym stopniu 

skierowane na rozbudowę zdolności produkcyjnych. Zainteresowanie inwestycjami w zdolności 

produkcyjne pozostaje obniżone (24,2% przedsiębiorstw) w stosunku do planów formułowanych w okresie 

szybkiego wzrostu inwestycji w 2007-2008 r. W planach inwestycyjnych dominują inwestycje mające na celu 

odtworzenie posiadanego majątku (29,5%). Inwestycje mające na celu wzrost efektywności kosztowej planuje 

13,1% ankietowanych przedsiębiorstw. Analizy danych z Szybkiego Monitoringu NBP sugerują, że w 

przypadku przedsiębiorstw zbliżających się do granic zdolności produkcyjnych, dopiero utrzymujący się 

deficyt zapasów produktów gotowych skłania firmę do podjęcia inwestycji w rozbudowę możliwości 

produkcyjnych (firmy o wysokim wykorzystaniu potencjału, które nie odczuwają deficytu zapasów nie 

planują inwestycji, inwestują zaś przedsiębiorstwa o zbyt niskich zapasach). Obserwowany w ostatnim 

okresie wzrost deficyt zapasów produktów gotowych może zatem skłonić w przyszłości część firm do 

inwestycji rozbudowujących zdolności produkcyjne.  

Wykres 37 Cel nowych inwestycji [w % liczby 

przedsiębiorstw planujących inwestycje] 

 

 

Wykres 38 Stan zapasów [saldo, w pp.] a inwestycje 

w potencjał produkcyjny według danych z 

SM2018q1 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Silne przyśpieszenie aktywności inwestycyjnej zapowiadają w 2018 r. przede wszystkim 

przedsiębiorstwa sektora publicznego. W przedsiębiorstwach sektora publicznego wszystkie elementy ocen 

działalności inwestycyjnej poprawiły się, szczególnie w przypadku planów rocznych. Nowe inwestycje 

planuje rozpocząć niemal 60% firm publicznych, a silny wzrost salda dużych zmian w rocznych planach 

inwestycji sugeruje, że dynamika wydatków rozwojowych powinna w tej grupie podmiotów zdecydowanie 

przyspieszyć. Mniej dynamicznie w 2018 r. może się natomiast rozwijać aktywność inwestycyjna 

w przedsiębiorstwach prywatnych – choć więcej przedsiębiorstw prywatnych deklaruje zwiększenie liczby 

nowych inwestycji w horyzoncie roku (36,6%, wzrost o 6 pp. r/r), to jednak brak większych zmian wielkości 

nakładów w rocznych planach inwestycji wskazuje, że będą to inwestycje mniejsze co do skali.  

Wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy 

unijnych. Wskazuje na to wyraźne ożywienie wszystkich ocen planowanych inwestycji 

w przedsiębiorstwach z sekcji o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych. W pozostałych sekcjach, 

gdzie środki unijne mają mniejsze znaczenie wskaźniki inwestycyjne są wprawdzie dobre, natomiast nie 

obserwowane są sygnały wskazujące na wyraźne przyspieszenie inwestycji. 
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Szybki Monitoring NBP 

Finansowanie działalności 

Wykres 39 Planowana zmiana wielkości inwestycji 

do końca bieżącego roku w sektorach własności 

[saldo oraz saldo dużych zmian – SDZ, w pp.] 

 

Wykres 40 Planowana zmiana roczna wielkości 

nakładów ogółem w planach rocznych [saldo, w 

pp.]  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, wyniki finansowe, dane 

GUS, opracowanie NBP 

Finansowanie działalności 

Dynamika zmian pasywów, które złożyły się na wzrost sumy bilansowej wskazuje, że w sektorze 

przedsiębiorstw wciąż utrzymuje się wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego. W III kw. 2017 r. 

kapitały własne przedsiębiorstw wzrosły w tempie 4,5% r/r, wyraźne szybciej w porównaniu z analogicznym 

okresem poprzedniego roku, a stopień samofinansowania sektora przedsiębiorstw pozostał wysoki. W III 

kw. 2017 r., podobnie jak w dwóch poprzednich kwartałach odnotowano wyraźne przyspieszenie tempa 

wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a udział kredytu handlowego brutto w sumie bilansowej rośnie. 

Z kolei w stabilnym tempie rośnie zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek. Mimo, że 

odsetek przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa) nieznacznie wzrósł, to obecnie dotyczy to jedynie 5,4% 

populacji. Ponadto obniża się wskaźnik trwałości finansowania obrazujący długoterminowe zaangażowanie 

kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie bieżącej działalności, czyli tzw. 

kapitał pracujący. Nadwyżkę kapitałów stałych ponad aktywa trwałe posiadało 72,3% badanych firm, 

a ok. 57% przedsiębiorstw finansowało w całości aktywa trwałe kapitałem własnym. 
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Szybki Monitoring NBP 

Finansowanie działalności 

Wykres 41 Dynamika zmian pasywnej strony 

bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 

wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 42 Odsetek przedsiębiorstw, u których 

kapitał własny przekracza wartość aktywów 

trwałych oraz odsetek przedsiębiorstw, u których 

zadłużenie ogółem nie przekracza sumy aktywów  

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W III kw. 2017 r. wzrosły zarówno zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek, jak również 

udział kredytobiorców / pożyczkobiorców w badanej populacji. Jednocześnie obniżyła się dynamika 

zadłużenia długoterminowego (co jest związane z wciąż niską aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw), 

a wzrosła – krótkoterminowego (co może być związane z rosnącymi obrotami, ale i kosztami sektora 

przedsiębiorstw). W III kw. 2017 r. wzrósł również nieznacznie udział przedsiębiorstw korzystających z 

jakiejkolwiek (pod względem terminów) formy kredytu lub pożyczki. Z kredytów i/lub pożyczek korzystało 

w III kw. ub.r. nieco ponad 66% populacji objętej sprawozdawczością GUS, a około 36% przedsiębiorstw 

wykazuje stałe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, zarówno krótko-, jak i długoterminowe. 

Wykres 43 Dynamika zadłużenia z tytułu 

kredytów / pożyczek [w %, r/r]11  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 44 Odsetek kredytobiorców i / lub 

pożyczkobiorców 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów inwestycyjnych stabilnie rośnie, jednak ze względu na 

wysoką koncentrację kredytów większe znaczenie w finansowaniu rozwoju w większości firm mają 

środki własne. Dane statystyki systemu bankowego12 wskazują, że utrzymuje się wysoka dynamika 

                                                             

11 Zmiana metody ujmowania kredytów i pożyczek po 2011 r. spowodowała jednoroczny brak porównywalności danych, co 

spowodowało potrzebę przeskalowania szeregów. Dynamikę zadłużenia kredytowego/pożyczkowego w kwartałach 2012 r. 

uzupełniono średnimi dynamikami z kwartałów trzech poprzedzających i następujących lat po 2012 r. 
12 W sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości 

przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie.  
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Szybki Monitoring NBP 

Finansowanie działalności 

kredytów inwestycyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich 12 miesięcy rosły 

one w średnim tempie ok 11% a od dwóch lat rosną szybciej niż zadłużenie kredytowe z tytułu pozostałych 

rodzajów kredytów. Jednak ze względu na wysoką koncentrację kredytów w sektorze przedsiębiorstw 

(57,7% ogólnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych skoncentrowanych jest w 100 

firmach) większe znaczenie w finansowaniu inwestycji mają niezmiennie środki własne przedsiębiorstw. 

Zgodnie z wynikami Szybkiego Monitoringu NBP nowo rozpoczynane inwestycje najczęściej są finansowane 

z własnych środków (50,5% inwestorów), a dwukrotnie rzadziej z wykorzystaniem kredytów bankowych.  

Wykres 45 Kredyty inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw [w %, r/r] 

 
 

Wykres 46 Finansowanie nowych inwestycji [w % 

liczby inwestorów] 

 
Udział inwestorów deklarujących dane źródło jako główne źródło 

finansowania nowych inwestycji. Podgrupa inwestorów planujących 

nowe inwestycje 
Źródło: Statystyka bankowa, NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wyniki SM NBP wskazują, że w IV kw. 2017 r. wzrósł odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt, 

ale jednocześnie spadł odsetek wniosków zaakceptowanych. Odsetek firm ubiegających się o kredyt wzrósł 

do ok. 18%. Jednocześnie tylko 81,5% firm ubiegających się o kredyt otrzymało pozytywną decyzję 

kredytową (jest to najniższy odsetek akceptacji od 2012 r.). W IV kw. 2017 r. najczęstszym powodem odmowy 

udzielenia kredytu przez banki pozostała nieadekwatna do wymogów bankowych zdolność kredytowa 

przedsiębiorstw.  

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na I kw. 2018 r. sugeruje brak większych zmian w zapotrzebowaniu 

sektora przedsiębiorstw na finansowanie bankowe. Wskaźnik popytu na kredyt, po usunięciu wahań 

sezonowych, pozostał na stabilnym poziomie. Wyraźny przyrost odsetka przedsiębiorstw planujących 

ubiegać się o nowe kredyty zaobserwowano w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 

osób. Utrzymuje się niskie zainteresowanie małych firm finansowaniem bankowym, co wynika z wyższego 

odsetka firm w sektorze MSP preferujących finansowanie rozwoju w oparciu o wypracowany zysk.  
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Szybki Monitoring NBP 

Finansowanie działalności 

Wykres 47 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych  

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 48 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt13  

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP, Statystyka bankowa NBP 

W III kw. ub.r. utrzymała się wysoka zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego z 

nadwyżki finansowej, a w IV kw. ub.r. ankietowane przedsiębiorstwa poinformowały o niewielkim 

pogorszeniu zdolności do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego. Wskaźnik obsługi zadłużenia z 

tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej pozostał w III kw. 2017 r. na poziomie z poprzedniego 

kwartału, na co złożył się silny spadek obciążeń z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek przy wolniejszym 

wzroście wyniku finansowego netto14 Dane statystyki bankowej NBP potwierdzają, że jakość obsługi 

zobowiązań z tytułu kredytów przez sektor przedsiębiorstw wciąż pozostaje wysoka (niski jest udział 

kredytów o obniżonej jakości w sumie kredytów udzielonych sektorowi przedsiębiorstw), co częściowo jest 

pochodną umiarkowanego zainteresowania przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pomocą kredytu 

bankowego oraz ostrożną polityką kredytową banków. Wyniki SM NBP wskazują na lekki spadek w IV kw. 

2017 r. odsetka firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia kredytowego. Wskaźnik obsługi 

zadłużenia kredytowego wciąż pozostaje jednak na wysokim poziomie. 

Wykres 49 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 

nadwyżki finansowej [w pkt.]15   

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 50 Obsługa zadłużenia kredytowego 

[odsetek odpowiedzi] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

                                                             

13 Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych statystyki bankowej dla III kw. 2017 r. została policzona na danych 

za październik i listopad 2017 r.  
14 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01. 
15 Wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu rat kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej stanowi relację nadwyżki finansowej 

wraz z odsetkami do rat kapitałowych i odsetek. 
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Szybki Monitoring NBP 

Płynność i regulowanie zobowiązań 

Płynność i regulowanie zobowiązań 

Mimo że wskaźniki opisujące płynność sektora przedsiębiorstw wciąż utrzymują się na bezpiecznym 

poziomie, to w III kw. ub.r. lekko się obniżyły. Odnotowano również, po raz kolejny, spadek odsetka 

przedsiębiorstw utrzymujących poziom płynności gotówkowej powyżej wartości referencyjnej. Wyniki SM 

NBP wskazują, że od kilku kwartałów maleje odsetek przedsiębiorstw informujących o braku problemów z 

płynnością. Sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pozostaje jednak bezpieczna, wciąż bowiem wskaźniki 

płynności znajdują się na historycznie wysokich poziomach. Ponadto, analiza sprawozdań finansowych 

przedsiębiorstw wskazuje, że płynność obniża się głównie w przedsiębiorstwach o wysokich wskaźnikach 

płynności, a jednocześnie przybywa przedsiębiorstw poprawiających swoją płynność w grupie firm o niskich 

wskaźnikach płynności.  

Wykres 51 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 

szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 52 Płynność finansowa przedsiębiorstw 

[odsetek odpowiedzi] 16 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 

GUS, opracowanie NBP 

W IV kw. 2017 r. w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym, jak również wśród 

eksporterów odnotowano spadek odsetka przedsiębiorstw odczuwających bezpieczeństwo finansowe. Na 

wzrost problemów wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów. W budownictwie, częściej niż w innych 

sektorach, istotny jest również niekorzystny wpływ wydłużonego okresu rozliczeń skarbowych. Dla części 

przedsiębiorstw, w szczególności największych, obniżenie płynności nie było zjawiskiem negatywnym, bo 

było skutkiem wydatków inwestycyjnych (w połowie przypadków firm zatrudniających 2000+ osób 

obniżenie płynności było spowodowane wzrostem nakładów inwestycyjnych). Pogorszenie płynności coraz 

częściej zgłaszają firmy ze sprzedażą zorientowaną na rynki zagraniczne, choć wciąż płynność eksporterów 

była lepsza względem firm nieeksportujących. Jest to, zdaniem samych przedsiębiorstw, pochodną wzrostu 

kosztów działalności bieżącej (na ten aspekt wskazuje 38% wyspecjalizowanych eksporterów wobec 28% w 

pozostałych przedsiębiorstwach) i częściej występujące wydłużenie okresu rozliczeń skarbowych.  

 

 

                                                             

16 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie 
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Płynność i regulowanie zobowiązań 

W III kw. 2017 r. sytuacja płatnicza sektora przedsiębiorstw pozostawała dobra, niemniej cykle ściągania 

zobowiązań i regulowania należności uległy wydłużeniu. W efekcie tych zmian, w III kw. 2017 r. konwersja 

gotówki przeciętnej firmy17 wyniosła 36 dni. Tak długi okres transformacji środków zainwestowanych w 

działalność bieżącą odnotowano jednorazowo przed dwoma laty (wpłynął na to wówczas wydłużony cykl 

zapasów), a wcześniej w latach 2008-2009.  

Wykres 54 Odsetek przedsiębiorstw 

wskazujących brak problemów z utrzymaniem 

płynności w klasach przedsiębiorstw wg. udziału 

przychodów z eksportu w przychodach ogółem 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 55 Cykl rozliczeniowy należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów [w 

dniach]18  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

                                                             

17 Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl 

zobowiązani z tytułu dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sumie 

bilansowej.  
18 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl 

zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni); Cykl zapasów = 

(zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni) 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP  
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Szybki Monitoring NBP 

Płynność i regulowanie zobowiązań 

Wzrost udziału kredytu handlowego brutto w sumie bilansowej sugeruje rosnące wykorzystywanie 

kredytu kupieckiego jako źródła finansowania bieżącej działalności. Zmniejsza się odsetek firm 

informujących o braku problemów z regulowaniem zobowiązań względem swoich kontrahentów. Odsetek 

firm bez problemów z regulowaniem zobowiązań handlowych jest jednak wciąż wysoki – w IV kw. 2017 r. 

było to 71% ankietowanych firm. Obniżył się odsetek przedsiębiorstw deklarujących, że nie posiadają w 

swoim portfelu przeterminowanych zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług (odpowiednio do 55,5% 

spadek o 2pp. i do 24,2% spadek o 5 pp. w porównaniu z II kw. 2017 r.) Jednocześnie, przeterminowane 

płatności w większości przypadków nie przekraczają 10% wartości należności lub zobowiązań handlowych. 

Innymi słowy wyniki badania SM NBP sugerują, że przeterminowane płatności występują często, ale 

zazwyczaj na niedużą skalę, co może tłumaczyć fakt, że zatory płatnicze rzadko bywają wskazywane przez 

firmy jako bariera działalności.  

 

  

Wykres 56 Przeterminowane należności i 

zobowiązania z tyt. dostaw i usług [odsetki 

odpowiedzi] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 57 Obsługa zobowiązań handlowych [odsetek 

odpowiedzi] 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  
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Szybki Monitoring NBP 

Analizy dodatkowe 

Analizy dodatkowe 

Ramka 1 Działania przedsiębiorstw podejmowane w związku z wysokim wykorzystaniem mocy 

produkcyjnych 

Blisko połowa przedsiębiorstw deklaruje, że moce produkcyjne są w pełni wykorzystane lub zbliżają 

się do pełnego wykorzystania. Problem braku wolnych mocy produkcyjnych w największym stopniu 

dotyczy budownictwa. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz narastający niedobór zapasów 

produktów gotowych wskazują na problemy niektórych przedsiębiorstw z zaspokojeniem popytu przy 

aktualnym poziomie cen. W reakcji na wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa 

budowlane przede wszystkim selektywnie realizują zlecenia i zwiększają zatrudnienie lub zlecają 

pracę podwykonawcom (ok. 30% firm budowlanych posiada wolne moce produkcyjne), przemysł 

inwestuje w rozbudowę potencjału wytwórczego, a przedsiębiorstwa usługowe i handlowe 

selektywnie realizują zlecenia. 

Odsetek przedsiębiorstw zwiększających ceny w związku z wysokim wykorzystaniem mocy 

produkcyjnych wynosi ok. 37% i jest stosunkowo stabilny w analizowanych przekrojach według PKD. 

Na tle pozostałych klas przedsiębiorstw najniższym odsetkiem przedsiębiorstw zwiększających ceny w 

obliczu wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych wyróżnia się handel (ok. 29%), najwyższym zaś 

budownictwo (ok. 44%). 

Wykres 58 Odsetek przedsiębiorstw 

deklarujących, że moce produkcyjne są bliskie 

pełnego wykorzystania [w %] 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 59 Działania podejmowane przez 

przedsiębiorstwa deklarujące, że moce 

produkcyjne są bliskie pełnego wykorzystania 

(odsetki odpowiedzi, możliwość wielokrotnego 

wyboru) [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Analizy dodatkowe 

Ramka 2 Mechanizmy cenowe (wyniki AR NBP) 

W okresie ostatnich 10-15 lat wzrosła niezależność przedsiębiorstw w kształtowaniu cen swoich 

produktów bądź usług. Zmniejszyło się uzależnienie kalkulacji cen przedsiębiorstw od mechanizmów 

zewnętrznych (ceny konkurentów, ceny kształtowane przez kluczowych klientów, ceny jakie może 

zaakceptować rynek), natomiast wzrósł odsetek firm ustalających ceny w oparciu o koszty, tj. cena 

kalkulowana jako koszt plus marża (stała bądź zmienna). Takie zjawisko jest widoczne zwłaszcza w 

przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych – mechanizm ‘koszt+marża’ stosuje 53% firm 

eksportujących oraz 46% przedsiębiorstw działających na rynku krajowym. Wśród czynników 

zewnętrznych mających wpływ na mechanizmy cenowe konkurencja ma zdecydowanie mniejszy wpływ 

na ceny produktów/usług przeznaczonych na rynki zagraniczne niż dla oferty krajowej (5% wobec 18%). 

Relatywnie dużo przedsiębiorstw ustala ceny na najwyższym poziomie, jaki rynek może zaakceptować 

(ok. 20% rynek zagraniczny, 17% - krajowy). Spadek znaczenia czynników zewnętrznych w procesach 

cenowych wynika nie tylko z procesów w skali makro, ale też z procesu „krzepnięcia” firm. Analiza 

danych jednostkowych pokazuje bowiem, że przedsiębiorstwa informowały o przejściu w latach 2001-

2016 z mechanizmów zewnętrznych na wewnętrzne przy kalkulacji cen ponad dwukrotnie częściej niż w 

odwrotnym kierunku.  

Większość przedsiębiorstw ustala jednak ceny (a przynajmniej części swojej oferty) w oparciu o kontrakty 

(ok. 80%), zazwyczaj co najmniej roczne, co nie stoi w sprzeczności z coraz większą samodzielnością w 

kształtowaniu cen swoich produktów bądź usług. Kontrakty krótkoterminowe (tzn. krótsze niż rok) 

pozwalają w większym stopniu na samodzielne metody ustalania cen (koszty plus marża stała lub 

zmienna) niż długoterminowe. Kontrakty stają się coraz powszechniejsze, co jest widoczne zwłaszcza w 

odniesieniu do firm działających na rynkach zagranicznych. Jeszcze w latach 2014-2015 połowa 

przedsiębiorstw nie stosowała żadnych kontraktów w relacjach z partnerami zagranicznymi. Z roku na 

rok udział przedsiębiorstw zawierających zarówno krótkie, jak i długoterminowe kontrakty rośnie. 

Kontrakty krótkoterminowe zawiera ok. 1/5 firm, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. 

Kontrakty wieloletnie, które jeszcze 10-15 lat temu były zupełnie wyjątkowe, obecnie są stosowane 

relatywnie często (przez 22-23% przedsiębiorstw). Najczęściej kontrakty są wykorzystywane przez firmy 

budowalne (głównie kontrakty krótsze niż rok), najrzadziej przez handel. Ta obserwacja odnosi się 

zarówno do transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Im większe przedsiębiorstwa tym częściej 

zawierają kontrakty, zwłaszcza długoterminowe. 

Poza wewnętrznymi czynnikami kalkulacji cen na częstość zmian mają wpływ też warunki 

funkcjonowania firm. Wraz z końcem deflacji przedsiębiorstwa zaczęły w 2017 r. zwiększać częstość 

zmian cen. Istnieje bowiem asymetria reakcji przedsiębiorstw na zmieniające się warunki 

funkcjonowania. Przedsiębiorstwa szybciej reagują zmienianiem cen przy wzroście kosztów niż przy 

spadku. Do 2013 r. częstość zmian cen (średnia liczba zmian cen w roku) systematycznie rosła, jednak 

deflacja spowodowała spadek częstości zmian cen. Obecnie zmiany cen są dokonywane średnio 13 razy 

w roku, przy czym 2/3 firm zmienia je co najwyżej raz do roku. Analiza rozkładu częstości zmian cen 

wskazuje, że w okresie lat 2011-2017 zmniejszał się udział przedsiębiorstw zmieniających ceny w 

krótszych interwałach, czyli co kwartał lub częściej (nawet jeśli wzrastała średnia częstość, tj. w okresie 

2011-2013). Obecnie jest to ok. 23% firm. Ok. 14% firm zmienia ceny co najmniej raz w miesiącu. Warto 

dodać, że zjawisko jest zróżnicowane branżowo – oczywiście ceny najczęściej zmienia handel, w którym 

co czwarta firma rewiduje ceny co najmniej raz w miesiącu (większość z częstością tygodniową lub 

większą). Najrzadziej obecnie budownictwo, w którym częstość zmian ma tendencję spadkową. W 

przemyśle zmienianie cen dokonywane jest z podobną częstością od 2007 r.  
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Wykres 60 Mechanizmy kształtowania cen [w %] 

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 61 Mechanizmy kształtowania cen – rynek 

krajowy i zagraniczny [w %] 

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 62 Długość kontraktów (od 2014 r. oddzielnie na 

rynku krajowym oraz zagranicznym) [w %] 

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 63 Długość kontraktów a 

mechanizmy kształtowania cen [w %] 

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 64 Długość kontraktów na rynku 

krajowym w branżach [w %] 

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 65 Długość kontraktów na rynku 

zagranicznym w branżach [w %] 

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 66 Średnia liczba zmian cen w roku  

 
Źródło: dane AR NBP 

Wykres 67 Średnia liczba zmian cen w branżach 

 
Źródło: dane AR NBP  
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Uwagi metodologiczne  

1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring 

NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 

środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).  

2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w I połowie 

grudnia 2017 r. W badaniu SM wzięło udział 2609 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. 

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. 

3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są 

przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na 

przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób. 

Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i 

rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec września 2017 r. wyniosła 17 661, tj. 

o 362 więcej jednostek niż we wrześniu 2016 r. 

4. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych 

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. 

5. 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). 

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

7. 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). 

 wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy 

z zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy z 
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50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy z 

niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

8. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 

 Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100 

 Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100  

 Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, 

przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów, 

jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

 Płynność szybka (II st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowe do 

zobowiązań krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,0 (Wartość 

wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna 

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

 Płynność gotówkowa (I st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań 

krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez 

rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

 Wskaźnik ogólnego zadłużenia = relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów 

wyrażona w procentach 

 Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę 

całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). 

 Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w 

procentach  

 Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych 

wyrażona w procentach 
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Formularz ankietowy 
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Aneks statystyczny  

1. Wyniki finansowe, dane kwartalne (na podstawie sprawozdań finansowych GUS): 

  
16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 

Dynamika przychodów ogółem (r/r, %) 2,1 5,0 1,7 6,8 11,7 7,9 8,9 

Dynamika przychodów ze sprzedaży krajowej (r/r, %) 1,2 2,2 0,1 5,2 9,7 7,9 9,7 

Dynamika przychodów ze sprzedaży zagranicznej (r/r, 
%) 

5,4 9,5 9,2 11,0 16,4 8,1 7,8 

        

Dynamika kosztów działalności operacyjnej (r/r, %) 2,2 3,7 0,7 6,3 11,2 8,6 9,0 

Dynamika kosztów zużycia materiałów (r/r, %) -1,4 2,4 -0,4 5,4 13,5 9,7 12,0 

Dynamika kosztów wynagrodzeń (r/r, %) 6,3 7,4 7,6 5,8 9,1 9,5 10,8 

Dynamika kosztów usług obcych (r/r, %) 3,8 5,5 3,2 5,5 10,2 8,0 8,4 

        

Wynik finansowy ze sprzedaży (ceny bieżące, mld zł) 29,0 32,0 31,5 34,6 33,4 30,9 36,1 

Wynik finansowy netto (ceny bieżące, mld zł) 25,4 36,1 27,4 22,2 29,9 37,1 29,0 

        

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży (%) 4,9 5,1 5,0 5,0 5,1 4,6 5,2 

Wskaźnik rentowności obrotu netto (%) 4,2 5,5 4,2 3,1 4,4 5,3 4,1 

        

Odsetek przedsiębiorstw rentownych (%) 69,1 75,4 77,7 81,5 67,9 73,4 76,3 

        

Nakłady na środki trwałe (ceny stałe) -8,6 -5,2 -12,1 -20,1 -0,2 -2,5 0,1 

Nakłady na środki trwałe (ceny bieżące), w tym: -6,0 -3,4 -10,5 -19,2 1,2 -1,5 1,7 

przedsiębiorstwa prywatne 3,9 6,5 -0,8 -4,7 1,6 -2,4 -0,4 

przedsiębiorstwa publiczne -39,1 -32,4 -38,0 -49,8 -1,5 2,8 11,4 

nakłady na budynki i budowle -11,9 -17,7 -22,3 -24,3 -10,9 -7,3 -1,3 

nakłady na maszyny i urządzenia -5,1 5,1 -3,1 -5,7 6,9 -0,2 -3,9 

nakłady na środki transportu 5,1 10,1 4,8 -43,8 10,0 15,9 28,7 

przemysł -4,5 -1,1 -7,9 -13,6 -1,0 -5,6 -6,1 

  w tym przetwórstwo przemysłowe 8,0 7,2 3,8 1,2 6,0 5,7 -0,6 

            budownictwo 2,7 -18,4 -29,6 -24,9 -4,2 11,7 -4,8 

            usługi -9,5 -6,5 -13,5 -27,5 6,1 5,6 17,9 

        

Wskaźnik płynności gotówkowej (I st.) 0,37 0,37 0,39 0,39 0,37 0,35 0,36 

Wskaźnik płynności szybkiej (II st.) 1,03 1,02 1,04 1,02 1,04 1,01 1,02 

Wskaźnik płynności finansowej (III st.) 1,50 1,46 1,51 1,47 1,51 1,47 1,49 
Odsetek przedsiębiorstw płynnych (płynność 
gotówkowa powyżej 0,2) 49,4 49,3 49,8 48,8 48,5 48,4 47,8 

        

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  49,0 50,2 49,6 50,2 49,5 49,9 49,8 

        

Dynamika zadłużenia z tyt. kredytów/pożyczek (r/r) 7,5 7,5 5,6 8,7 3,9 6,9 6,5 

Odsetek kredytobiorców/pożyczkobiorców, w tym: 66,17 66,46 65,89 64,95 66,21 66,62 66,53 

Kredytu / pożyczki krótkookresowej 57,7 58,1 57,1 56,2 57,4 58,1 57,7 

Kredytu / pożyczki krótkookresowej 45,2 45,3 45,3 44,6 45,0 45,5 45,2 

        

Udział kredytu handlowego brutto w sumie bilans. 12,1 12,5 12,4 13,1 12,7 12,9 13,2 

Cykl należności z tytułu dostaw i usług 44,2 44,0 43,1 40,3 43,9 43,9 44,2 

Cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług 41,0 41,1 40,4 40,1 40,9 41,2 41,5 
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2. Dane ankietowe (struktura odpowiedzi w % lub średnie rozkładu na podstawie SM NBP): 

1. Przedsiębiorstwo przewiduje, że popyt na jego produkty w I kw. 2018 r. w stosunku do poprzedniego kwartału: 

  
A. wzrost 
sezonowy B. wzrost trwały C. bez zmian 

D. spadek 
sezonowy 

E. spadek 
trwały   

% próby 7,8 8,4 69,1 13,0 1,7  

2.1. Czy w I kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie poziomu produkcji:  

   wzrost bez zmian spadek    

% próby 20,8 67,0 12,2  

2.2. Czy w I kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia: 

  wzrost bez zmian spadek     

% próby 17,3 75,9 6,8  
2.3. Czy w I kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie inwestycji rozpoczętych przed dniem 
wypełniania ankiety i realizowanych obecnie: 

  bez zmian redukcja rezygnacja wzrost zakończenie nie dotyczy 

% próby 46,0 1,6 0,4 9,3 5,9 36,8 

3. Czy 2018 r. (w tym zwłaszcza w I kw.) przedsiębiorstwo planuje inwestycje: 

1. plany na I kw. 
2018 r. 

A. finansowane 
kredytem bank. 

B. finansowane 
środkami własnymi 

C. inwestycje 
finansowane 

inaczej 
D. brak 

inwestycji    

% próby 5,5 11,9 6,2 76,4  

2. plany na 2018 r  
A. finansowane 
kredytem bank. 

B. finansowane 
środkami własnymi 

C. inwestycje 
finansowane 

inaczej 
D. brak 

inwestycji  

% próby 9,7 19,1 10,4 60,8  

4. Jaki jest główny cel planowanych w całym 2018 r. inwestycji? 

  
A. zwiększenie 

potencjału 
B. unowocześnienie 

technologii 
C. redukcja 

kosztów 

D. wymiana, 
remont 
majątku E. inne    

% próby 24,2 15,8 13,1 29,5 17,3  

5. Jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych: 
1. planowanych na 
2018 r. w por. do 
2017 r. 

A. znacznie 
większe 

B. nieznacznie 
większe 

C. 
porównywalne 

D.nieznacznie 
mniejsze 

E. znacznie 
mniejsze 

F. w obu 
okresach 

brak 

% próby 16,2 13,7 29,5 5,6 12,0 22,9 

2. planowanych na 
I kw. 2018 r. w por. 
do I kw. 2017 r. 

A. znacznie 
większe 

B. nieznacznie 
większe 

C. 
porównywalne 

D.nieznacznie 
mniejsze 

E. znacznie 
mniejsze 

F. w obu 
okresach 

brak 

% próby 11,2 11,3 34,7 5,3 11,0 26,5 

6. Czy rozwiązania dotyczące rozszerzenia specjalnych stref ekonomicznych (SSE, projektowana ustawa o zasadach 
wspierania nowych inwestycji) są istotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa? 

 

1. instrument 
wsparcia 
inwestycji 

2. instrument 
wyrównujący 
konkurencję 

3. instrument 
wsparcia, ale 
uznaniowość 

może być 
problemem 

4. inne 
czynniki są 

ważne 5. brak zdania  

% TAK 24,8 29,7 42,0 26,3 65,5  

7. Jaki jest obecnie stan poszczególnych kategorii zapasów w przedsiębiorstwie? 
 1. zapasy 
produktów 
gotowych  A. zbyt duże B. wystarczające C. zbyt małe D. nie dotyczy    

% próby 4,5 44,9 5,6 44,9  

2. zapasy towarów  A. zbyt duże B. wystarczające C. zbyt małe D. nie dotyczy  

% próby 5,4 57,1 4,6 32,8  

8. Jaka jest ocena konkurencji na rynku? 

  A. silna B. umiarkowana C. słaba D. brak    

% próby 53,3 40,2 3,2 3,3  
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9. Czym oferta przedsiębiorstwa wyróżnia się na tle oferty konkurencji? Prosimy o wskazanie najważniejszej cechy: 

  
A. podobna 

oferta B. niska cena 
C. wysoka 

jakość 
D. 

unikatowość 
E. 

elastyczność F. inne 

% próby 28,8 3,9 27,4 7,5 28,9 3,5 

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

średnia rozkładu 82,0 
11. Jeśli moce produkcyjne przedsiębiorstwa zbliżają się do pełnego wykorzystania lub już obecnie są w pełni 
wykorzystane, to jakie są/będą tego skutki? 

 1. inwestycje 
2. wzrost 

zatrudnienia 3. wzrost cen 
4. rezygnacja 

ze zleceń 5. brak działań 
6. są wolne 

moce 

% TAK 44,1 47,0 35,1 50,5 18,6 49,0 
12. Czy w IV kw. br. w relacji do poprzedniego kwartału zmieniły się ceny głównego produktu i/lub usług oferowanych 
przez przedsiębiorstwo? 

 A. wzrost B. bez zmian C. spadek  

% próby 22,0 74,2 3,8  

13. Przedsiębiorstwo przewiduje, że: 

  

1. ceny 
sprzedawanych 

wyrobów 
wzrosną/spadną 

2. ceny na surowce i 
materiały 

wzrosną/spadną 
 

średnia rozkładu 2,44 3,13  
3. wskaźnik CPI 
(prognoza roczna) 

A. ceny będą 
rosły szybciej 

B. ceny będą rosły w 
tym samym tempie 

C. ceny będą 
rosły wolniej 

D. ceny bez 
zmian 

E. ceny 
spadną F. nie wiem 

% próby 42,8 17,4 9,3 5,9 1,2 23,4 

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

 A. nigdy B. sporadycznie C. często   

% próby 70,8 23,5 5,7  

15. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej? 

 A. nie B. sporadycznie C. często  

% próby 76,2 19,1 4,7  

16. Czy w 2017 r. płynność przedsiębiorstwa obniżyła się względem poprzedniego roku? 

 
A. tak, wzrost 

kosztów 
B. tak, należności 
przeterminowane 

C. tak, 
rozliczenia 
skarbowe 

D. tak, 
inwestycje 

E. nie, 
płynność bez 

zmian 

F. nie, 
płynność 
wzrosła 

% próby 9,9 8,8 1,4 6,4 61,0 12,5 

17. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwo podjęło konkretne działania w celu odzyskania wierzytelności? 

  

1. skontaktowało 
się w celu 
ponaglenia 
dłużnika? 

2. skorzystało z 
usług komornika lub 
wszczęło procedurę 
na drodze sądowej? 

3. podało 
dłużnika do 

rejestru 
dłużników? 

4. zerwało 
umowę? 

5. sprzedało 
należności? 

 

% TAK 83,8 50,1 13,2 20,8 4,6  

18. Jaki procent należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w IV kw. br. stanowiły? 
1. należności 
przeterminowane   A. brak B. <=10% C. >10%  

% próby 24,2 53,0 22,8  
2. zobowiązania 
przeterminowane   A. brak B. <=10% C. >10%  

% próby 55,5 32,0 12,5  

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

 
A. brak zdolności 

kredytowej 
B. brak 

zabezpieczeń 
C. niezależne 

od firmy 
D. brak 
odmowy 

E. nie 
ubiegało się  

% próby 1,8 0,9 1,0 15,8 80,5  

20. Czy w zakresie obsługi zadłużenia z tytułu kredytów bankowych: 

 
A. brak 

problemów 
B. brak problemów, 

ale będą 

C. są 
problemy, ale 
zmniejszą się 

D. są 
problemy i 

będą E. nie dotyczy    

% próby 47,9 2,2 1,9 1,5 46,4  
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21. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa do końca marca 2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w relacji do 
stanu na dzień 31 grudnia br.: 

   
A. znacznie 

wzrośnie 
B. powiększy się 

niewiele 
C. nie zmieni 

się 
D. zmniejszy 
się niewiele 

E. znacznie 
spadnie 

F. nie 
dotyczy 

% próby 4,5 7,2 19,8 16,2 6,6 45,8 

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

średnia rozkładu  24,6    
22-b. Prosimy podać jaką część (w %) przychodów z eksportu stanowi eksport nieopłacalny (nieopłacalny rozumiany 
jako cena*kurs niepokrywające kosztów produkcji i pozostałych kosztów związanych z eksportem towaru)? 
Jeśli cała sprzedaż na eksport jest opłacalna, proszę wpisać 0: 
średnia rozkładu w 
grupie 
eksporterów 1,3  

23. Przedsiębiorstwo oczekuje, że wielkość eksportu w I kw. 2018 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem: 

  A. wzrośnie B. spadnie C. utrzyma się D. nie dotyczy  

% próby 14,4 4,2 33,3 48,2  
24. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny (w PLN)? 

 1. USD 2. EURO  

średnia rozkładu  3,33 3,94  
25. Jaki jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności przedsiębiorstwa (w %)? 
Przy braku importu należy wpisać 0: 

średnia rozkładu 18,8 

26. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym import jest nieopłacalny (w PLN)? 

 1. USD 2. EURO  

średnia rozkładu   4,0 4,5  

27. Czy przedsiębiorstwo ma nieobsadzone stanowiska pracy (wakaty)? (TAK / NIE) 

% TAK 42,3  

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

 
A. tak, naciski 

nasiliły się 
B. tak, ale są nie 

większe niż zwykle C. nie  

% próby 23,3 45,9 30,8  

29. Czy zatrudniając / planując zatrudnienie przedsiębiorstwo oferuje nowym pracownikom? 
1.realizacja w IV 
kw. 2017 r. A. niższe B. wyższe C. bez różnic D. nie dotyczy  

% próby 9,1 8,1 60,6 22,2  
2. plany na I kw. 
2018 r. A. niższe B. wyższe C. bez różnic D. nie dotyczy  

% próby 7,5 7,0 60,2 25,3  

30-a. Czy w I kw. 2018 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwie zostaną zmienione? 

  A. wzrosną B. spadną 
C. nie zmienią 

się   

% próby 39,4 0,9 59,7  

30-b. Jeśli tak, to o ile procent zmieni się przeciętne wynagrodzenie? 

średnia rozkładu 3,4 
31. Prosimy ocenić relację wzrostu wynagrodzeń oraz wydajności pracy (mierzonej wielkością wartości dodanej, 
przypadającej na 1 zatrudnionego) w przedsiębiorstwie w IV kw. br. (zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału): 

 

A. płace rosły 
szybciej niż 
wydajność 

B. wzrost płac był 
zbliżony 

c. płace rosły 
wolniej niż 
wydajności 

d. wzrost 
wydajności 
bez wzrostu 
płac  

e. żadne z 
powyższych  

  
  

% próby 18,5 27,4 6,0 6,1 42,0  

32. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją rentowność sprzedaży w IV kw. br.? 
1. sprzedaż 
krajowa 

A. 
satysfakcjonująca 

B. dodatnia, ale 
niesatysfakcjonująca C. strata D. nie dotyczy    

% próby 49,8 37,1 8,6 4,6  

2. eksport 
A. 

satysfakcjonująca 
B. dodatnia, ale nie 
satysfakcjonująca C. strata D. nie dotyczy  

% próby 33,5 19,9 2,4 44,1  
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33. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną, pomijając typowe dla tego okresu wahania 
sezonowe? 

 A. bardzo dobra B. dosyć dobra C. słaba D. zła  E. bardzo zła 
  
  

% próby 11,5 67,3 17,7 2,4 1,1  

34. Czy w I kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej? 

 A. poprawa B. pogorszenie C. bez zmian   

% próby  13,7 7,0 79,2  

35. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej? 

 A. poprawa B. pogorszenie C. bez zmian    

% próby 23,7 6,9 69,5  

36. Jak przedsiębiorstwo ocenia niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej? 

 A. bardzo wysoka B. wysoka 
C. 

umiarkowana D. niska 
E. bardzo 

niska    

% próby 2,7 10,2 60,7 20,0 6,5  
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