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Szybki Monitoring NBP 

Streszczenie 

Streszczenie 

W III kw. 2019 r. roczna dynamika przychodów ze sprzedaży spadła – zarówno w ujęciu nominalnym, jak 
i po urealnieniu wskaźnikiem PPI. Na wynik ten złożyło się osłabienie dynamiki sprzedaży krajowej, które 
w dużej mierze zostało jednak skompensowane silnym przyspieszeniem tempa wzrostu sprzedaży 
zagranicznej. Zarówno niska dynamika sprzedaży krajowej, jak i wysoka dynamika zagranicznej wynikają 
w dużej mierze z efektu bazy. Miary pozycyjne wskazują natomiast na krótkookresową stabilizację 
sytuacji sprzedażowej, ale i na jej osłabienie – szczególnie w przypadku sprzedaży zagranicznej – w 
dłuższym horyzoncie. 

W IV kw. 2019 r. oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw utrzymały się na bardzo dobrym poziomie. 
Można więc oczekiwać, że dynamika sprzedaży w IV kw. była podobna jak w III kw., a głównym motorem 
jej wzrostu był sektor przemysłowy i handlowy. W kwartale tym oceny sytuacji ekonomicznej 
ankietowanych przedsiębiorstw jednak dość wyraźnie pogorszyły się - osiągając poziom zbliżony do 
mediany wyników z całego okresu badania - przy czym w świetle oczekiwań należy także liczyć się z 
możliwością wyraźnego pogorszeniem kondycji przedsiębiorstw w 2020 r. 

Prognozy popytu krajowego na I kw. 2020 r. kształtują się natomiast na poziomach zbliżonych do wartości 
sprzed kwartału oraz do długookresowej średniej, ale od ok. dwóch lat znajdują się w łagodnym trendzie 
spadkowym. Prognozy eksportu w I kw. 2020 r. są z kolei wyraźnie słabsze niż przed kwartałem oraz 
niższe niż średnia długookresowa, wykazując też obecnie silną tendencję malejącą. W dłuższym 
horyzoncie są one jednak korzystne. 

W III kw. widocznie obniżyła się dynamika kosztów pracy - osiągając jeden z najniższych poziomów 
notowanych od początku 2017 r., a od połowy 2019 r. presja płacowa w przedsiębiorstwach maleje, 
utrzymując się jednak na wysokim poziomie. Spadło saldo zarówno kwartalnych, jak i rocznych prognoz 
zatrudnienia, a najnowsze dane z SM sugerują dalsze słabnięcie, wciąż jednak wysokiego,  popytu na 
pracę. 

W III kw. 2019 r. spadł wynik finansowy netto - głównie w efekcie obniżenia się wyniku na operacjach 
finansowych. W rezultacie obniżyła się także rentowność obrotu netto, pozostając od 10 kwartałów w 
trendzie spadkowym, a przedsiębiorcy oczekują dalszego jej pogorszenia także w 2020 r. Wyraźnie wzrósł 
natomiast wynik na sprzedaży - dzięki szybszemu spadkowi dynamiki kosztów niż dynamiki sprzedaży. 
Poprawiła się także, po czterech kwartałach spadków, rentowność netto - przede wszystkim ze względu 
na spowolnienie dynamiki wynagrodzeń.  

Zgodnie z oczekiwaniami z SM NBP w III kw. dynamika wzrostu inwestycji przedsiębiorstw obniżyła się 
- głównie za sprawą hamujących inwestycji sektora przedsiębiorstw publicznych oraz słabnącej 
aktywności eksporterów wyspecjalizowanych.  W świetle wyników SM NBP aktywność inwestycyjna w 
horyzoncie najbliższego kwartału, jak i roku, może się dalej osłabiać. 
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Streszczenie 

W III kw. ceny produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych rosły w umiarkowanym 
tempie i nieco wolniej niż w pierwszej połowie roku, a kształtowanie ceny relatywnej produkcji względem 
zaopatrzenia wpływało dodatnio na rentowność. Ankietowane przedsiębiorstwa spodziewają się jednak 
przyspieszenia wzrostu cen producenta w I kw. 2020 r. – ze względu na relatywnie wysokie oczekiwania 
odnośnie do tempa wzrostu cen materiałów i surowców oraz obawy o wzrost wynagrodzeń.  

Sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw w III kw. 2019 r. pozostała na dobrym, stabilnym poziomie. A 
odsetek przedsiębiorstw, w których płynność gotówkowa osiągnęła wartość uznawaną za bezpieczną, jest 
na historycznie wysokim poziomie. Deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań 
pozabankowych pozostaje wysoka. Oczekiwania respondentów wskazują, że również w I kw. 2020 r. 
płynność i zdolność do obsługi zobowiązań sektora pozostaną na bezpiecznym poziomie. 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Sprzedaż i uwarunkowania popytowe  
W III kw. 2019 r. dynamika przychodów ze sprzedaży spadła – zarówno w ujęciu nominalnym (do 6% r/r 
z 7,6% r/r w II kw. 2019 r.), jak i po urealnieniu wskaźnikiem PPI (do 5,4% r/r z 6,2% r/r w II kw. 2019 r.). 
Na wynik ten złożyło się osłabienie dynamiki sprzedaży krajowej (do 2,9% z 7,5% r/r w ujęciu nominalnym 
oraz do 2,0% z 5,3% r/r w ujęciu realnym), które w dużej mierze zostało skompensowane silnym 
przyspieszeniem tempa wzrostu sprzedaży zagranicznej (do 16,5% z 8,1% r/r w ujęciu nominalnym oraz do 
16,4% z 7,6% r/r w ujęciu realnym). O ile sprzedaż krajowa rosła w niższym tempie niż długookresowa 
średnia, o tyle dynamika sprzedaży zagranicznej ukształtowała się w III kw. 2019 r. na poziomie 
zdecydowanie przekraczającym taką średnią. Zarówno niska dynamika sprzedaży krajowej, jak i wysoka 
dynamika zagranicznej w III kw. 2019 r. wynikają w dużej mierze z efektu bazy – dynamika sprzedaży 
krajowej w III kw. 2018 r. wyniosła 10,8% r/r (wysoka baza odniesienia), podczas gdy dynamika sprzedaży 
zagranicznej osiągnęła zaledwie 0,6% r/r (niska baza odniesienia).  

Wzrost dynamiki r/r sprzedaży – w porównaniu do II kw. 2019 r. – odnotowano w 30 działach PKD w 
przypadku sprzedaży krajowej oraz w 37 działach w przypadku sprzedaży zagranicznej spośród 75 
analizowanych. Największy wpływ na wynik zagregowany sprzedaży krajowej miało osłabienie dynamiki 
w handlu detalicznym (-2 pp. kw/kw), energetyce (-4,8 pp.) oraz handlu pojazdami samochodowymi (-8,1 
pp.), a więc w tych klasach przedsiębiorstw, które w III kw. 2019 odpowiadały za ponad 1/4 zagregowanej 
sprzedaży krajowej sektora przedsiębiorstw, a w II kw. 2019 r. odnotowały ponadprzeciętnie wysoką 
dynamikę sprzedaży krajowej. W przypadku sprzedaży zagranicznej wynik zagregowany został w dużej 
mierze ukształtowany przez silne przyspieszenie dynamiki eksportu w produkcji urządzeń elektrycznych (o 
21 pp. kw/kw), pojazdów samochodowych (o 16,6 pp.) oraz artykułów spożywczych (o 12,9 pp.). Wyróżnione 
klasy przedsiębiorstw odpowiadały w III kw. 2019 r. za prawie 1/3 zagregowanej  sprzedaży zagranicznej 
sektora przedsiębiorstw, a skala przyspieszenia dynamiki sprzedaży wynikała w dużej mierze z efektów 
niskiej bazy – w III kw. 2018 r. wszystkie z wymienionych działów odnotowały bowiem silnie ujemną 
dynamikę eksportu.  

Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 
sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r 
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Kształtowanie się w III kw. 2019 r. miar pozycyjnych dynamiki sprzedaży krajowej i zagranicznej 
wskazuje na krótkookresową stabilizację sytuacji sprzedażowej na rynku krajowym i zagranicznym. W 
horyzoncie ok. 3 lat sytuacja ta jednak osłabia się, szczególnie na rynku zagranicznym. Mediany dynamiki 
sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz odsetki przedsiębiorstw, które odnotowały wzrost sprzedaży 
krajowej i zagranicznej w relacji rocznej ukształtowały się na nieco wyższych poziomach niż przed 
kwartałem. W dłuższej perspektywie (ok. 3 lat) analizowane miary wykazują jednak tendencje spadkową. O 
ile w przypadku sprzedaży krajowej jest ona łagodna, a analizowane miary wciąż kształtują się powyżej 
długookresowych średnich, o tyle w przypadku eksportu tendencje spadkowe są głębsze, a rozważane 
wskaźniki przyjmują wartości zdecydowanie poniżej przeciętnych z długiego okresu. 

Wykres 3 Mediana dynamiki r/r przychodów ze 
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.] 

Wykres 4 Odsetek przedsiębiorstw, które 
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze 
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.] 

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 5 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %] 

Wykres 6 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a., saldo 
odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże zapasy”+) 
[w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W IV kw. 2019 r. oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw utrzymały się na bardzo dobrym poziomie. 
Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych wzrósł nieznacznie i od ok. dwóch lat przyjmuje wartości 
zbliżone do historycznego maksimum. Równocześnie od ponad dwóch lat bliski historycznego minimum 
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jest odsetek przedsiębiorstw wskazujących na popyt jako na barierę rozwoju. Wskaźniki niedoboru zapasów 
produktów gotowych i towarów obniżyły się co prawda w relacji kwartalnej, ale wciąż wyraźnie 
przekraczają długookresowe średnie. Miesięczne dane (za październik i listopad 2019 r.) o sprzedaży 
detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sugerują, że dynamika sprzedaży w IV 
kw. ukształtowała się na zbliżonym poziomie jak w III kw. Głównym motorem jej wzrostu był 
prawdopodobnie sektor przemysłowy i handlowy przy niskim lub nawet ujemnym – ze względu na efekt 
wysokiej bazy odniesienia – wkładzie sektora budowlanego. 

Wykres 7 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu [w pp.] Wykres 8 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Choć prognozy popytu krajowego na I kw. 2020 r. kształtują się na poziomach zbliżonych do wartości 
sprzed kwartału oraz do długookresowej średniej, to od ok. dwóch lat znajdują się w łagodnym trendzie 
spadkowym. Prognozy rozwoju eksportu w I kw. 2020 r. są wyraźnie słabsze niż przed kwartałem oraz 
niż średnia długookresowa i od ok. dwóch lat wykazują silną tendencję spadkową. Względną stabilizację 
wskaźnika prognoz popytu ogółem odnotowano wśród nieeksporterów i eksporterów 
niewyspecjalizowanych. Wśród eksporterów wyspecjalizowanych nastąpił natomiast głęboki spadek 
wskaźnika prognoz popytu, korespondujący z osłabieniem wskaźnika prognoz eksportu (zarówno wśród 
eksporterów wyspecjalizowanych, jak i niewyspecjalizowanych). Niższe niż przed kwartałem prognozy 
popytu ogółem oraz eksportu formułują w szczególności producenci dóbr inwestycyjnych i 
zaopatrzeniowych, a więc te klasy przedsiębiorstw, wśród których odsetek eksporterów 
wyspecjalizowanych jest najwyższy w próbie i wynosi średnio ponad 50%. Silna tendencja spadkowa 
prognoz eksportu obserwowana jest od ok. 2 lat i koresponduje ze słabnącymi perspektywami wzrostu w 
gospodarce europejskiej, a w szczególności z osłabieniem koniunktury w niemieckim przemyśle. Wciąż 
istotnym czynnikiem ryzyka eksportowego pozostaje również brak ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii 
Brexitu1. Choć prognozy eksportu w branżach o najwyższym zaangażowaniu w eksport do Wielkiej Brytanii2 

                                                             
1 Niepewność dotycząca tzw. Brexitu może utrudniać planowanie i zawieranie kontraktów eksportowych nie tylko na rynku 
brytyjskim. Funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej sprawia, że istotny jest również stopień, w jakim 
polski eksport do innych gospodarek niż gospodarka brytyjska jest następnie reeksportowany do Wielkiej Brytanii.  
2 Klasyfikacja branż bazuje na danych WIOD za 2014 r. (http://www.wiod.org/database/wiots16): spożywcze (działy 10-12 wg 
PKD, średni udział eksportu do Wielkiej Brytanii w eksporcie branży: 6,8%); drewno, korek (dział 16, udział: 6,7%); niemetaliczne 
(dział 23, udział: 6,7%), elektrotechniczne (działy 26, 27 i 33, udział: 8,3%), środki transportu (działy 29 i 30, udział 6,6%), wybrane 
usługi (działy 53, 55, 56, 61, 66, 68, 74, 75, 77-82, 86-96, udział: 25,1%). 
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nie są – co do ogółu – wyraźnie gorsze od prognoz formułowanych przez pozostałych eksporterów, kwestie 
związane z Brexitem mogą stanowić dodatkowy czynnik wpływający negatywnie na deklarowane 
perspektywy eksportu. Może to mieć szczególnie duże znaczenie w przypadku tych branż, które formułują 
relatywnie najsłabsze prognozy eksportu tj. branży elektrotechnicznej i usługowej. 

Wykres 9 Wskaźnik kwartalnych prognoz eksportu 
w klasach przedsiębiorstw o wysokim zaangażo-
waniu w eksport do Wielkiej Brytanii (s.a.) [w pp.] 

Wykres 10 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu w 
klasach przedsiębiorstw o wysokim zaangażo-
waniu w eksport do Wielkiej Brytanii [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W okresie ostatniego roku dynamika eksportu w sektorze przedsiębiorstw wykazywała tendencję rosnącą 
mimo słabnącego wskaźnika prognoz eksportu. Może to oznaczać, że prognozy eksporterów 
odzwierciedlają w pewnej mierze obawy związane z co najmniej trzema zagrożeniami dla hanldu 
zagranicznego: Brexitu, napięć handlowych na linii USA-Chiny i USA-UE oraz dekoniunktury w strefie euro, 
a w szczególności w gospodarce niemieckiej. Tak długo, jak zagrożenia te nie materializują się w pełni, ale 
też nie zostały całkowicie oddalone, błąd ex post prognoz eksportu może być ujemny. W szczególności 
przedłużającej się dekoniunkturze w niemieckim przemyśle wciąż towarzyszy bardzo niskie bezrobocie i 
dodatnia dynamika wynagrodzeń wspierająca konsumpcję prywatną, co – biorąc pod uwagę wysoki udział 
finalnego popytu konsumpcyjnego w eksportowanej przez Polskę wartości dodanej – pozwalało (jak dotąd) 
utrzymać wysoką dynamikę eksportu sektora przedsiębiorstw. Warto róa)wnież zauważyć, że pomimo 
spadków, poziom wskaźnika prognoz eksportu jest wyższy niż wskaźnika prognoz popytu ogółem –
zarówno wśród eksporterów wyspecjalizowanych, niewyspecjalizowanych, jak i wśród nieeksporterów. 
Tym samym dynamika sprzedaży zagranicznej może wciąż kształtować się na wyższym poziomie niż 
dynamika sprzedaży krajowej. 

Mimo krótkookresowej tendencji spadkowej prognoz eksportu uwarunkowania rozwoju sprzedaży 
zagranicznej są, w dłuższym horyzoncie, korzystne. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług 
do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta 
jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale 
znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej, której PKB jest ok. 2,5-krotnie mniejszy. Porównania z krajami 
regionu sugerują więc, że w polskiej gospodarce wciąż istnieje przestrzeń do dalszego zwiększania 
otwartości gospodarki. Czynnikiem sprzyjającym ekspansji jest m.in. wciąż wysoka opłacalność kosztowo-
cenowa polskiego eksportu (por. rozdz. Sytuacja finansowa), która – szczególnie w warunkach osłabienia 
koniunktury zagranicznej – pozwala eksporterom na pewną elastyczność w zakresie polityki cenowej. Mimo 
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silnego powiązania z gospodarką UE, a w szczególności z gospodarką niemiecką, oferta eksprotowa polskich 
przedsiębiorstw, cechuje się rób)wnież relatywnie wysoką możliwością reorientacji geograficznej. Niemal 3/4 
eksporterów deklaruje, że oferowane produkty lub usługi mogą być eksportowane nawet na odległe 
geograficznie rynki3. Relatywnie niskie są również odsetki eksporterów, którzy deklarują definitywny brak 
możliwości eksportu nadwyżek produktów lub usług oraz brak możliwości strategicznej reorientacji 
geograficznej eksportu w kierunku krajów spoza Europy.  

Wykres 11 Udział finalnego popytu 
konsumpcyjnego i inwestycyjnego w eksportowanej 
wartości dodanej (%) 

Wykres 12 Relacja eksportu towarów i usług do 
PKB (%) 

  
Źródło: dane WIOD za 2014 r., obliczenia własne NBP Źródło: Eurostat 
Wykres 13 Możliwość eksportu nadwyżek 
produktów lub usług (odsetki odpowiedzi, %) 

Wykres 14 Możliwość strategicznej reorientacji 
geograficznej eksportu w kierunku krajów spoza 
Europy (%) 

  
Źródło: Ankieta Roczna NBP za 2018 r. Źródło: Ankieta Roczna NBP za 2018 r. 

 

 

                                                             
3 wg Ankiety Rocznej NBP za 2018 r. 
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Ramka 1 Syntetyczny Monitoring sytuacji bieżącej i przyszłej (SMBP) 

Niniejsza ramka stanowi aktualizację oceny bieżącego i przyszłego stanu koniunktury na podstawie 
syntetycznych wskaźników koniunktury, które przedstawiono w jednej z poprzednich edycji raportu4.  

Po fazie ożywienia na przełomie lat 2017/2018 pozycja cykliczna koniunktury stopniowo normalizuje się, a 
w IV kw. 2019 r. jej poziom był bliski długookresowej średniej. Wpływ na to mają wszystkie składowe 
wskaźnika, jednak głóc)wnym czynnikiem odpowiedzialnym za korektę pozycji cyklicznej koniunktury w 
ostatnim roku jest normalizacja sytuacji popytowej tj. wyhamowanie tendencji wzrostowych w obszarze 
wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz niedoboru zapasów produktów gotowych. 

Według syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji w I kw. 2020 r. pozycja cykliczna koniunktury utrzyma 
się na podobnym poziomie jak w IV kw. 2019 r., nieznacznie poniżej długookresowej średniej. Niska 
amplituda wskaźnika oraz wyhamowanie jego tendencji spadkowej pozwalają oczekiwać w najbliższym 
horyzoncie stabilizacji koniunktury. W świetle kształtowania się wskaźnika przyszłej sytuacji ewentualne 
obniżanie się pozycji cyklicznej koniunktury – sugerowane przez ekstrapolację wskaźnika sytuacji bieżącej – nie 
powinno być głębokie. Wsparciem dla przyszłego poziomu koniunktury są wciąż dobre prognozy z obszaru 
rynku pracy. Perspektywy jej wzrostu ograniczają natomiast prognozy popytu i eksportu oraz aktywności 
inwestycyjnej.  

Wykres 15 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 16 Syntetyczny wskaźnik sytuacji 
przyszłej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

  

 

 

 

 

                                                             
4 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 03/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf. 
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Wynik finansowy, rentowność i koszty – dane finansowe 

Wykres 17 Dynamika wyniku finansowego na 
sprzedaży oraz wyniku finansowego netto (dane 
kwartalne, r/r, w %) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
Nadwyżka finansowa=wynik finansowy netto+odpisy amortyzacyjne 

Wykres 18 Wskaźnik rentowności sprzedaży  
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 19 Wskaźnik rentowności obrotu netto 
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 20 Wkład głównych składowych do 
wzrostu kosztów sprzedaży (w pp.) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   

W III kw. 2019 r. spadł wynik finansowy netto - głównie w efekcie obniżenia się wyniku na operacjach 
finansowych. Zagregowany wynik finansowy netto spadł o 3,2% i wyniósł 31,2 mld zł (spadek o 1 mld zł 
r/r). Na obniżkę złożył się spadek wyniku na operacjach finansowych (o 4,3 mld zł r/r), zmniejszenie się 
wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 1,1 mld zł r/r) przy wyraźnym jednocześnie wzroście 
wyniku na sprzedaży (o 12,4% r/r, tj. o 4,4 mld zł). Najsilniejszy spadek wyniku finansowego netto 
odnotowano w energetyce (o 36% r/r, tj. o 0,6 mld zł), przetwórstwie (o 7% r/r, tj. o 1,1 mld zł) oraz transporcie 
(o 28% r/r, tj. o 0,6 mld zł), a jeśli chodzi o klasyfikację wg. form własności - to w przedsiębiorstwach 
publicznych oraz w grupie największych podmiotów (warto zauważyć, że są to zazębiające się silnie 
podmioty).   
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Wynik na sprzedaży wyraźnie wzrósł dzięki szybszemu spadkowi dynamiki kosztów (z 8,2% w II kw. br. 
do 5,7%) niż dynamiki sprzedaży (z 7,6% do 6%).  Największe znaczenie dla obniżenia dynamiki kosztów 
miał spadek tempa wzrostu wydatków na towary zakupione w celu dalszej odsprzedaży (spadek z 8,7% r/r 
w II kw. br. na 6,4% r/r), który odczuwalny był najsilniej w handlu hurtowym (poza motoryzacją). Nieco 
mniejszy wpływ miało zmniejszenie dynamiki kosztów wynagrodzeń (z 10,7% r/r na 8,2% r/r) oraz usług 
obcych (z 7,6% r/r na 5,3% r/r). Nieznacznie zmniejszyła się również dynamika kosztów surowców (z 4% r/r 
na 3,1%).  Natomiast jeśli chodzi o koszty zużytej energii, to choć wyhamowały one najmocniej (zanotowano 
ich spadek o 1,5% r/r wobec wzrostu o 16,6% r/r w II kw. br., co było jednak w dużym stopniu efektem 
wysokiej bazy odniesienia), to wkład zmiany tej kategorii do zmian kosztów ogółem w całej populacji był 
jednak stosunkowo niewielki. Jedyną szeroką kategorią kosztów rosnących szybciej niż w poprzednim 
kwartale była, napędzana rosnącymi inwestycjami, amortyzacja (dynamika odpisów z tego tytułu wzrosła z 
10,9% r/r w II kw. br. do 12% r/r). Tu również znaczenie tych wzrostów nie było jednak dla całego agregatu 
kosztów znaczące. 

Na pogłębienie się ujemnego wyniku finansowego na operacjach finansowych złożyły się ujemne różnice 
kursowe oraz niższe wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych. W III kw. br. wśród składowych wyniku 
finansowego najsilniej obniżyły się różnice kursowe – o 2,5 mld zł r/r. Spadek ten może mieć jednak wymiar 
wyłącznie księgowy (tzw. niezrealizowane różnice kursowe powstające przy wycenie bilansowej np. 
niezapłaconych należności czy zobowiązań). Spadki zanotowały głównie przedsiębiorstwa z sekcji 
Przetwórstwo przemysłowe, gdzie udział eksportu i importu jest wysoki. Na niższy wynik na operacjach 
finansowych złożył się ponadto spadek wyniku na sprzedaży aktywów finansowych – spadek o 1,6 mld zł 
r/r. Silne spadki (zarówno r/r, jak i co do wpływu tych spadków na wynik finansowy populacji) odnotowano 
przede wszystkich w energetyce. 

Od 10 kwartałów rentowność obrotu netto znajduje się w trendzie spadkowym, obniżając się także w  III 
kw. br. – zarówno  w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym.  Po przejściowej poprawie (w II kw. br.) w kolejnych 
trzech miesiącach zanotowano bowiem spadek rentowności obrotu netto – wskaźnik rentowności, podążając 
za malejącym wynikiem finansowym netto, obniżył się o 0,4 pp. r/r i wyniósł 3,8%. Choć wciąż wskaźnik ten 
przyjmuje wartości nieco powyżej wartości przeciętnej  dla lat 2001-2019, ale już czwarty kwartał z rzędu 
kształtuje się poniżej wartości medianowej dla tego okresu.  

Mimo niekorzystnych zmian wskaźnika zagregowanego rentowność obrotu netto na poziomie 
medianowego przedsiębiorstwa dość wyraźnie wzrosła, kształtując się na bardzo dobrym, historycznie, 
poziomie. Mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto w III kw. br. wyniosła 3,2% (0,2 pp. 
powyżej wartości sprzed roku), zaś wskaźnik ten, pozbawiony wahań sezonowych, osiągnął poziom 2,9% 
(również o 0,2 pp. więcej niż rok wcześniej i o 0,1 pp. więcej niż w poprzednim kwartale). Największe wzrosty 
zanotowano na lewym krańcu rozkładu, tj. wśród firm najsłabszych finansowo – I decyl rozkładu wzrósł o 
0,5 pp. r/r do -4,3%. Tym samym zwiększył się również odsetek firm rentownych - w populacji zyski 
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wygenerowało 77,7% firm, tj. o 1,1 pp. więcej niż w 2018 r. (wzrósł również wskaźnik po wyeliminowaniu 
wahań sezonowych – o 1,1 pp. r/r i o 0,1 pp. kw/kw)5.  

Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej[1] (po czterech kwartałach spadków w ujęciu 
rocznym) w III kw. br. w największym stopniu przyczyniło się spowolnienie dynamiki wynagrodzeń (w 
ujęciu realnym). Ponieważ spadło także tempo poprawy produktywności pracy, wpływ czynnika 
związanego z pracą i jej wynagrodzeniem na rentowność pozostał jednak negatywny, choć mniejszy niż w II 
kw. ub.r. Poprawie rentowności sprzyjało także kształtowanie się ceny relatywnej produkcji względem 
zaopatrzenia (por. rozdział „Ceny producentów”) oraz poprawa efektywności wykorzystania tego czynnika 
produkcji (zaopatrzenia w materiały, energię i usługi obce). Zmniejszył się także ujemny wpływ pozostałych 
kategorii kosztów (tj. amortyzacji, kosztów podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych). 

Wzrost rentowności (w ujęciu zagregowanym) zanotowało więcej branż niż kwartał temu, ale 
jednocześnie zmniejszył się odsetek branż rentownych. W III kw. br. wzrost rentowności w ujęciu rocznym  
obejmował 39 z 76 działów PKD (w 37 kwartał wcześniej). Jednak liczba branż wykazujących dodatni wynik 
finansowy w ciągu kwartału spadła – z 70 do 69 (z zysku w straty przeszły m.in.: górnictwo węglowe, poczta 
i edukacja). Wśród największych sekcji PKD spadki zysków i rentowności miały miejsce m.in. w: energetyce, 
transporcie i przetwórstwie (w tym zwłaszcza w przemyśle paliwowym i produkcji metali). Poprawę 
wyników finansowych obserwowano zaś w budownictwie (ale poza grupą Roboty związane z budową 
obiektów inżynierii…) i pozostałych usługach (poza handlem, choć na poziomie medianowego 
przedsiębiorstwa widać dalszy wzrost wskaźników, zarówno w handlu detalicznym, jak i w hurtowniach), 
ale też w niektórych działach przetwórstwa, w tym w przemyśle spożywczym czy meblowym. Zwraca 
uwagę to, że spadki wyników finansowych zanotowały głównie przedsiębiorstwa większe; szczególnie z 
sektora publicznego.  

Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej6 (w ujęciu rocznym, po czterech kwartałach spadków) 
w III kw. br. w największym stopniu przyczyniło się spowolnienie dynamiki wynagrodzeń (w ujęciu 
realnym). Ponieważ spowolniło również tempo poprawy produktywności pracy, wpływ czynnika 
związanego z pracą i jej wynagrodzeniem na rentowność pozostał negatywny, choć o mniejszej skali niż w 
II kw. ub.r. Poprawie rentowności sprzyjało także kształtowanie ceny relatywnej produkcji względem 
zaopatrzenia (por. rozdział „Ceny producentów”) oraz poprawa efektywności wykorzystania tego czynnika 
produkcji (zaopatrzenia w materiały, energię i usługi obce). Zmniejszył się również ujemny wpływ 

                                                             
5 Warto zauważyć, że większa liczba firm wykazujących zyski nie jest wyłącznie efektem obniżającej się liczby przedsiębiorstw 
sprawozdających się do GUS (zjawisko to ma szczególnie duży wpływ na wyniki firm w ostatnich kwartałach) – udział firm 
osiągających zyski w grupie firm, które były aktywne zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. również wzrósł.  
[1] W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją 
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów 
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z 
kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian 
efektywności wykorzystania czynników produkcji. 
6 W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją 
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów 
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z 
kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian 
efektywności wykorzystania czynników produkcji. 
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pozostałych kategorii kosztów (tj. amortyzacji, kosztów podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych) 
na rentowność 

Prognozy sformułowane przez ankietowane przedsiębiorstwa w grudniu 2019 r. sugerują pogorszenie 
rentowności w 2020 r. Spadku zyskowności w ciągu następnych 12 miesięcy spodziewa się prawie 19%  
respondentów badania Szybki Monitoring (o 6,9 pp. więcej firm niż kwartał temu), przy 31,7% odsetku 
pesymistycznych prognoz (spadek o 4,8 pp. kw/kw). Malejący optymizm prognoz może wynikać zwłaszcza 
z przewidywanych wzrostów kosztów pracy – wskazują na to również wyniki SM, które sugerują, że w 
przedsiębiorstwach nie planujących znaczniejszych podwyżek płac nadal dominują przewidywania dalszej 
poprawy rentowności, zaś tam gdzie podwyżki uważa się za istotne co do ich skali, przeważają firmy 
oczekujące obniżenia zyskowności. Na gorsze prognozy rentowności wpływ mogą mieć również powoli 
pogarszające się, choć nadal pozytywne, prognozy popytu (koszty stałe zachowują się niezależnie od zmian 
produkcji, co przy jej dynamicznym wzroście oznacza poprawę rentowności, a przy jej obecnej stabilizacji 
brak takiego czynnika poprawy).  

Wykres 20 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 
oraz z rentownością powyżej 5% (dane s.a.) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 21 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto oraz wskaźnika 
rentowności sprzedaży 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 22 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w handlu (dane s.a.) 
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 23 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w trzech głównych 
działach budownictwa (dane s.a.) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Wykres 24 Wpływ zmian efektywności 
wykorzystania czynników produkcji oraz zmian 
cen relatywnych na zmiany w ujęciu rocznym 
rentowności na działalności operacyjnej 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 25 Prognozy zmian rentowności w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy oraz saldo odpowiedzi na 
podstawie tych prognoz (odpowiednio w % i w pp.) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W IV kw. 2019 r. opłacalność eksportu nieznacznie spadła, ale wciąż kształtowała się na relatywnie 
dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności 
importu. W IV kw. 2019 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro oraz w dolarze spadła – na skutek 
aprecjacji złotego. Mimo to odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział 
nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów utrzymały się na podobnych poziomach jak przed kwartałem i 
wciąż przyjmowały wartości zbliżone do historycznych minimów. Odsetek przedsiębiorstw wskazujących 
na kurs walutowy jako na barierę rozwoju obniżył się do najniższego poziomu w historii badania. Wskazuje 
to, że aktualne notowania złotego dobrze równoważą interesy eksporterów i importerów. 

Wykres 26 Kurs euro, przy którym eksport i import 
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 27 Kurs dolara, przy którym eksport i 
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 
[w zł] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 28 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 
kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 29 Opłacalność eksportu [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia i perspektyw – 
dane ankietowe 

W IV kw. 2019 r. oceny sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw dość wyraźnie pogorszyły 
się, osiągając jednak poziom zbliżony do mediany wyników z całego okresu badania. Wskaźnik tych ocen 
spadł bowiem do poziomu 55,5 pp., tj. nieznacznie wyższego od długoletniej średniej (o 2,1 pp.) i mediany 
rozkładu (o 0,6 pp.), kształtując się jednocześnie poniżej wartości sprzed roku (o 3,8 pp.). Pogorszenie 
nastrojów zanotowano przede wszystkim w usługach, w tym handlu i transporcie, oraz w budownictwie i 
górnictwie. O niewielkiej poprawie poinformowało natomiast Przetwórstwo przemysłowe, w tym zwłaszcza 
branże zorientowane na produkcję dóbr konsumpcyjnych (a grupa firm znajdujących się w stosunkowo 
gorszej kondycji). Wzrost optymizmu ocen (kw/kw) zaobserwowano również w energetyce. Jednak w sekcji 
tej oceny nadal pozostają znacznie poniżej swoich wartości przeciętnych. Na tle międzynarodowym polskie 
przedsiębiorstwa w dalszym ciągu charakteryzuje przeciętnie nieco wyższy optymizm niż przedsiębiorstwa 
z pozostałych krajów UE. 

W IV kw. 2019 r. najczęściej wymienianym przez firmy problemem były szybko i niekorzystnie, w ich 
opinii, zmieniające się przepisy oraz dynamicznie rosnące koszty działalności. Obie wymienione bariery 
zwiększyły się w ciągu kwartału. Również wyraźnie zwiększyła się bariera wysokich i szybko rosnących 
kosztów pracy. Wzrosła ponadto nieznacznie bariera popytowa, ale na tle danych historycznych problemy 
tego typu nadal pozostają stosunkowo niewielkie. 
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Wykres 30 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (w pp.) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 31 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

W IV kw. 2019 r. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność wyraźnie wzrosła względem 
poprzedniego kwartału, a jej ocena przekroczyła średnią długoletnią, nadal kształtując się jednak na 
relatywnie niskim poziomie. Obecnie 14% przedsiębiorstwo uznaje niepewność jako wysoką lub bardzo 
wysoką, ale nadal dwukrotnie więcej, bo 29% firm uważa ją wręcz za niską. Można domniemywać, że takie 
oceny podyktowane są przede wszystkim dobrą sytuacją popytową przedsiębiorstw (mimo pogorszenia 
prognoz popytu, bariera popytowa utrzymuje się na historycznie niskich poziomach, wysoki mimo spadku 
utrzymuje się również poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, por. „Sprzedaż i uwarunkowania 
popytowe”). Czynnikiem podwyższającym niepewność pod koniec 2019 r. może być wzrost pesymizmu 
prognoz na 2020 r. 

Wykres 32 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy 
(w pp., wzrost wskaźnika oznacza wzrost 
niepewności) oraz odsetek firm uznających 
niepewność za barierę rozwoju (w %) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 33 Economic Sentiment Indicator 
 

 
Źródło: Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 
1&plugin=1&pcode=teibs010&language=en  
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Ramka 2 Ocena poziomu niepewności 

Niniejsza ramka stanowi aktualizację oceny poziomu niepewności na podstawie wskaźników bazujących na 
danych z Szybkiego Monitoringu NBP7.  

Większość z analizowanych miar niepewności utrzymuje się na poziomie przekraczającym długookresową 
średnią i w horyzoncie ostatniego roku wykazuje tendencję rosnącą. Mimo to od kilku lat maleje odsetek 
przedsiębiorstw wskazujących na niepewność jako na istotną barierę rozwoju. Najważniejszym obszarem, 
w którym w IV kw. 2019 r. materializowała się niepewność, jest podwyższony odsetek przedsiębiorstw o 
wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa.  

Wykres 34 Odsetki przedsiębiorstw oceniających 
poziom niepewności jako wysoki lub bardzo 
wysoki oraz wskazujących na niepewność jako na 
barierę rozwoju [w %, s.a.]  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 35 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej 
ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz 
formułujących negatywne prognozy [s.a., w %] 
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 36 Heterogeniczność prognoz popytu, 
sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt., s.a.] 
 
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 37 Odsetek przedsiębiorstw błędnie 
prognozujących kwartalne zmiany sytuacji 
ekonomicznej (ocena ex post) [s.a., w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Prognozy sytuacji ekonomicznej – dane ankietowe 

W świetle oczekiwań należy się liczyć z wyraźnym pogorszeniem kondycji przedsiębiorstw w 2020 r. 
Kwartalny, pozbawiony wahań sezonowych, wskaźnik prognoz sytuacji własnej obniżył się poniżej 
odczytów z poprzedniego kwartału oraz wartości sprzed roku. Wskaźnik ten kształtuje się obecnie nie tylko 
poniżej swojej długookresowej średniej, ale też w przedziale poniżej pierwszego kwartyla rozkładu 
długoletniej średniej wartości szeregu. Takie zachowanie wskaźnika sugeruje pogorszenie sytuacji firm już 
w I kw. 2020 r. 

Wykres 38 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji   
(w pp.)  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 39 Roczne prognozy sytuacji w wybranych 
sekcjach (w pp., s.a.) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Przewidywania na kolejne 12 miesięcy ponownie pogorszyły się i kształtują znacznie poniżej swojej 
długookresowej średniej. Wskaźnik po wyeliminowaniu wahań sezonowych spadł zarówno w porównaniu 
do poprzedniego kwartału, jak i analogicznego okresu ub.r. W próbie nadal nieznacznie przeważają jednak 
optymiści, choć przewaga ta jest najniższa na przestrzeni ostatnich czterech lat. Najbardziej optymistyczne 
oczekiwania utrzymują się w dalszym ciągu w branży budowlanej, ale i tu widoczny jest już wyraźny trend 
spadkowy wskaźnika. Spadki i słaby optymizm przewidywań obserwujemy również w branży handlowej, 
pozostałych usługach oraz w Przetwórstwie przemysłowym. Pesymizm przeważa jednak przede wszystkim 
w górnictwie oraz energetyce, a także w sekcji E (u dostawców wody i firmach odbierających śmieci), w której 
pesymistyczne nastroje wręcz istotnie pogłębiły się.  

. 
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Koszty pracy i wydajność 
Po istotnym wzroście dynamiki kosztów pracy w II kw. 2019 r.8, w III kw. obniżyła się ona widocznie 
osiągając jeden z najniższych poziomów notowanych od początku 2017 r. W III kw. 2019 r. koszty pracy 
rosły w tempie 8,2% r/r, co jest wynikiem o ok. 1 pp. niższym od średniej za 2018 r. ( 9,2% r/r) i o blisko 2,5 
pp. niższym od dynamiki r/r odnotowanej w II kw. br.  Koszty pracy wciąż jednak rosną szybciej niż koszty 
ogółem, których dynamika w III kw. 2019 r. ukształtowała się na poziomie ok. 6,4% r/r. (tempo wzrostu 
kosztów pracy przewyższa tempo wzrostu kosztów ogółem nieprzerwanie od połowy 2017 r.).  

Przewaga dynamiki kosztów pracy nad kosztami ogółem umacnia długookresowy trend wzrostowy 
udziału kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej. Choć skala wzrostu tego udziału jest 
relatywnie niewielka (zmiana r/r z reguły nie przekracza 0,5 pp.), to doświadcza go coraz więcej 
podmiotów. W III kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw, w których udział kosztów pracy wzrósł w relacji rok 
do roku, wyniósł bowiem ponad 60% i jest to wynik o kilka punktów procentowy wyższy od notowań z 
poprzednich kwartałów. Znacząco wzrosły również wartości miar pozycyjnych (mediana, pozostałe 
kwartyle) rozkładu udziału kosztów pracy w kosztach ogółem w przedsiębiorstwach. Natomiast odsetek 
firm, w których wzrost r/r udziału kosztów pracy przewyższył 5 pp., praktycznie nie zwiększył się.   

Wykres 40 Wkład poszczególnych komponentów 
do dynamiki r/r kosztów pracy  

Wykres 41 Udział kosztów pracy w kosztach 
działalności operacyjnej   

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

Dynamika przeciętnej płacy (liczonej na danych zagregowanych) kształtowała się analogicznie do 
dynamiki kosztów pracy (która od 2 lat najsilniej zależy właśnie od tempa wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia) - po wyraźnym wzroście8 w II kw. 2019 r. jej wartość spadła do ok. 7 % r/r, co jest wynikiem 
bardzo zbliżonym do poziomu odnotowanego w I kw. 2019 r. i przy tym niższym (o niecały punkt 
procentowy) od średniej za 2018 r.  

Analiza danych jednostkowych pokazuje natomiast, że od III kw. 2018 r. widoczna jest także tendencja 
spadkowa dynamiki medianowej płacy. Odsetek firm, w których dynamika r/r przeciętnego 

                                                             
8 Spowodowanym w dużej mierze zmianami w populacji przedsiębiorstw sprawozdających się poprzez formularz F-01 (por. 
Szybki Monitoring NBP nr 04/19)  
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wynagrodzenia przekroczyła 10%, nieznacznie wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału, ale pozostaje 
niższy od średniej za 2018 r.  

Dynamika wydajności pracy w III kw. 2019 r. ukształtowała się na poziomie niższym od dynamiki 
przeciętnej płacy (ok. 5% r/r vs 7% r/r), przy czym wynagrodzenia rosną w szybszym tempie niż 
produktywność pracy od początku 2017 r. Odzwierciedlają to również subiektywne odpowiedzi 
przedsiębiorstw ankietowanych w ramach badania SM NBP gdyż ponad 25% firm oceniło, że w IV kw. 2019 
r. płace rosły szybciej niż wydajność (i jest to najwyższa wartość od końca 2008 r.).  

Wykres 42 Odsetek przedsiębiorstw, w których 
odnotowano wzrost r/r udziału kosztów pracy w 
kosztach  działalności operacyjnej  

Wykres 43 Dynamika wynagrodzenia według 
danych jednostkowych i danych zagregowanych     

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

Dynamika r/r zatrudnienia w III kw. 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosła w relacji do 
II kw., lecz pozostaje na historycznie niskim poziomie. Tempo wzrostu zatrudnienia w III kw. 2019 r. 
wyniosło ok. 1% r/r (wobec 0,7% r/r w II kw. 2019 r.) co jest wynikiem niskim na tle historycznych odczytów 
(średnia dla lat 2015 -2018 to ok. 2,7% r/r). Malejącą skłonność pracodawców do zatrudnienia nowego 
personelu potwierdza również fakt, że odsetek przedsiębiorstw, w których odnotowano wzrost zatrudnienia 
r/r (46%) coraz bardziej zbliża się do odsetka firm, w których zatrudnienie zredukowano (43%). W podziałach 
sektorowych największe różnice między dynamikami zatrudnienia występują między eksporterami i 
podmiotami sprzedającymi na rynku krajowym – w przypadku tych drugich dynamika zatrudnienia od 
początku 2019 r. pozostaje ujemna (-4,2% r/r w III kw. 2019 r.).  

Najnowsze dane z SM także sugerują dalsze słabnięcie popytu na pracę, choć wciąż pozostaje on na 
wysokim, na tle wyników historycznych, poziomie. Trzeci kwartał z rzędu spadł odsetek przedsiębiorstw 
deklarujących posiadanie nieobsadzonych miejsc pracy; wartość wskaźnika spadła również w ujęciu rok do 
roku. Mimo spadku utrzymuje się on jednak na relatywnie wysokim poziomie – ponad 40% ankietowanych 
firm ma wakaty (dla porównania w drugiej połowie 2016 r. udział ten wynosił ok. 30%). Jedynym sektorem 
(spośród pięciu: Budownictwo, Handel, Przemysł, Transport, Usługi), w którym udział przedsiębiorstw 
raportujących nieobsadzone stanowiska pracy w ujęciu kwartał do kwartału nie spadł, był sektor usługowy 
(wzrost analizowanego wskaźnika o niecały 1 pp. kw./kw.  i blisko 3 pp. r/r). Odsetek firm, które w pytaniu 
otwartym o bariery rozwoju wskazały na problemy ze znalezieniem pracowników nieznacznie wzrósł 
względem poprzedniej edycji badania (7,3% vs 7,0%), ale utrzymuje się poniżej średniej dla 2018 r. (9,1%).  
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Wykres 44 Indeks zatrudnienia (F01) i dynamika 
r/r zatrudnienia 

Wykres 45 Odsetek firm mających wakaty; odsetek 
firm deklarujących brak pracowników jako barierę 
rozwojową 

  
Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring  

Od połowy 2019 r. presja płacowa w przedsiębiorstwach nieznacznie maleje lecz, podobnie jak 
zapotrzebowanie na pracę, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Według odsezonowanych danych, 
ok. 69% przedsiębiorstw w IV kw. 2019 r. odczuwało presję na wzrost wynagrodzeń (vs. 69,6% w III kw. 2019 
r.). Za spadek wskaźnika odpowiada komponent świadczący o nasileniu presji9, który osiągnął wartość ok. 
17,4% (vs. 18,9% w III kw. 2019 r.). Może to sugerować, że choć presja płacowa nadal jest duża, to jej siła 
przestała jednak narastać, przy czym wpływ na kształtowanie presji płacowej w najbliższym czasie może 
mieć wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej. Zauważalnie wzrósł bowiem (z ok. 7,5% w III kw. do 10,3% 
w IV kw. 2019 r.) odsetek respondentów, którzy w pytaniu otwartym wskazali, że problemem istotnym dla 
kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest wzrost kosztów pracy. Większość przedsiębiorców z tej grupy 
(71%, co stanowi 7,4% całej próby) jednocześnie negatywnie oceniło ogólny wpływ płacy minimalnej na 
kondycję ekonomiczną firmy.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Tj. odsetek przedsiębiorstw wskazujących, że naciski na wzrost wynagrodzeń nasiliły się względem poprzedniego kwartału. 
Wskaźnik presji składa się bowiem z sumy odsetka przedsiębiorstw, które odczuły nasilenie presji względem poprzedniego 
kwartału i odsetka firm, w których presja występuje, lecz nie nasiliła się.  

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-4

0

4

8

12

16

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

dynamika r/r zatrudnienia (PO)

saldo-różnica między odsetkiem firm które zwiększyły
zatrudnienie i odsetkiem firm, które zmniejszyły zatrudnienie (s.a.)

-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

-17%
-7%
3%

13%
23%
33%
43%
53%

odsetek firm mających wakaty
zmiana r/r odsetka firm mających wakaty (PO, pp.)
bariera rozwoju: brak kadr (PO, %)



 

19 
 

Koszty pracy i wydajność 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 46 Odsetek firm odczuwających presję 
płacową; odsetek firm deklarujących presję 
placową/wysokie koszty pracy jako barierę 
rozwoju 

Wykres 47 Odsetek przedsiębiorstw planujących 
podwyżki 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

O około 4 pp. wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w 
nadchodzącym kwartale. Blisko 39% firm (dane odsezonowane) przewiduje wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia w I kw. 2020 r. Największa różnica między ostatnią a poprzednią edycją badania w odsetku 
podmiotów przewidujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia, została odnotowana dla małych i 
mikro przedsiębiorstw (ok. 4,5 pp.), co mogło być związane m.in. z podwyżką płacy minimalnej. W 
szczególności, wzrósł (z ponad 2% do ponad 7%) odsetek firm planujących „znaczne” (w opinii 
przedsiębiorstwa) podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2020 r. Analiza struktury tych odpowiedzi pokazuje, że 
w obecnej edycji badania w grupie tych firm jest ponadprzeciętny udział firm zatrudniających pracowników 
z wynagrodzeniem minimalnym.      

Mimo pewnego wpływu wzrostu płacy minimalnej na plany zmiany płac w I kw. 2020 r., nie uległy 
znaczącym przesunięciom miary pozycyjne rozkładu wysokości podwyżek dla prognoz rocznych (na 
kolejne 12 miesięcy) – mediana utrzymuje się na poziomie 5%, a wartość 3-ciego kwartyla na poziomie 
8%. Dość stabilny jest również odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost wynagrodzenia w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy (udział ten nieznacznie wzrósł w relacji do poprzedniego kwartału, ale osiągnął 
wartość zbliżoną do odczytu z analogicznego okresu ubiegłego roku). Może to świadczyć o tym, że po 
dostosowaniu płac w I kw. uwzględniającym nową wysokość minimalnego wynagrodzenia, firmy będą 
dążyć do ich stabilizacji w ramach długookresowej strategii płacowej.  
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Wykres 48 Wysokość prognozowanych podwyżek 
wynagrodzeń – prognozy kwartalne  

Wykres 49 Wysokość prognozowanych podwyżek 
wynagrodzeń – prognozy roczne 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

Większość  firm w próbie (56%) zadeklarowało, że ogólny wpływ podwyżki płacy minimalnej na 
kondycję przedsiębiorstwa będzie pomijalny. Choć około 40% przedsiębiorstw wskazało na negatywne 
oddziaływanie tej zmiany, to wyniki SM pokazują, że nawet w tych przypadkach jej realne skutki będą 
ograniczone, obejmujące co najwyżej kilkanaście procent respondentów; i to przeważnie firm małych. 
Przełożenie takich zmian na kategorie makroekonomiczne będzie więc niewielkie.   

Ponad 24% ankietowanych firm oceniło, że istnieje duża szansa na wzrost cen własnych, choć w innym 
pytaniu zamiar podniesienia cen w I kw. 2020 r. zadeklarowała niewiele ponad połowa z tych firm (ok. 13% 
całej próby), a w ciągu kolejnych 12 miesięcy - 72% (ok. 17,5% całej próby). Również wśród 30% firm, które 
oceniło szansę na podniesienie płac jako umiarkowaną, nie wszystkie potwierdzają tę skłonność w pytaniu 
dotyczącym prognozowanych zmian cen własnych – zaledwie 36% z nich prognozuje wzrost cen w I kw. 
2020 r. (11% całej próby) i 57% w ciągu kolejnych 12 miesięcy (17% w całej próbie). Warto zauważyć, że firm 
które z największym prawdopodobieństwem będą zmuszone do podniesienia cen (tzn. takich, które już teraz 
są w złej sytuacji i negatywnie oceniają podwyżkę płacy minimalnej) jest 5,6% (w całej próbie). Wzrost płacy 
minimalnej ma niewielki dodatni wpływ na przewidywane podwyżki cen produkcji własnej w podmiotach, 
w których podwyżki cen generalnie są przewidywane.  

Kolejnym, często wskazywanym skutkiem podwyżki płacy minimalnej jest istotne pogorszenie rentowności 
przedsiębiorstwa (14% - duża szansa, 31%- umiarkowana szansa).Jednakże jedynie niecałe 12% firm w całej 
próbie jednocześnie z negatywną oceną podwyżki płacy minimalnej przewiduje spadek rentowności 
sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przy czym znaczny spadek – zaledwie 2,5%. Trudno też uważać, 
że te spadki rentowności mogą w istotniejszy sposób przełożyć się na nadmierny wzrost procesów 
wychodzenia firm z rynku, skoro jedynie 13% badanych, tzn. 1/3 podmiotów wskazujących na te negatywne 
skutki podnoszenia płacy minimalnej, ocenia jednocześnie swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą.  

W świetle wyników SM podniesienie płacy minimalnej może też mieć jedynie marginalny efekt na 
zatrudnienie. Najmniej prawdopodobnymi następstwami wzrostu płacy minimalnej, według 
przedsiębiorstw, jest bowiem zmniejszenie wymiaru etatów zatrudnionych osób (73% firm wskazało na 
zerową lub małą szansę), wprowadzenie bardziej elastycznych form zatrudnienia (67%) oraz zmniejszenie 
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liczby zatrudnionych osób (66%). Przedsiębiorstwa sceptycznie oceniają też możliwości wdrożenia 
rozwiązań technologicznych zmniejszających zapotrzebowanie na pracę człowieka (14% - duża szansa, 27% 
- umiarkowana szansa). 

Wykres 50 Szanse wystąpienia następujących skutków wzrostu płacy minimalnej w ocenie 
przedsiębiorstw (% firm)   

 
Źródło: Szybki Monitoring 

Spadło saldo zarówno kwartalnych jak i rocznych prognoz zatrudnienia. O blisko 4 pp. spadł kwartalny 
indeks zatrudnienia tj. różnica między odsetkiem firm prognozujących wzrost zatrudnienia w 
nadchodzącym kwartale, a odsetkiem firm przewidującym jego spadek (dane odsezonowane). Udział 
przedsiębiorstw przewidujących spadek zatrudnienia w I kw. 2020 r. wyniósł prawie 9% i jest to najwyższa 
odnotowana wartość od połowy 2014 r.  W przypadku rocznego indeksu zatrudnienia odnotowano jeszcze 
większy spadek (-4,5 pp. w relacji do poprzedniej edycji SM) – zmniejszył się odsetek firm planujących 
zatrudnienie nowych pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy (z 34,6% do 32,1%), a wzrósł udział 
przedsiębiorstw przewidujących redukcję zatrudnienia w ciągu najbliższego roku (z 9,4% do 11,3%).  

Podobnie jak w przypadku planowanych podwyżek płac, największe zmiany prognoz zatrudnienia z 
kwartału na kwartał, zaszły w sektorze małych i mikro firm. Indeks zatrudnienia w tej grupie 
przedsiębiorstw był relatywnie stabilny na przestrzeni ostatniego roku10 (zarówno w przypadku prognoz 
kwartalnych jak i rocznych), a zgodnie z najnowszymi danymi spadł o 6,4 pp. (indeks kwartalny) i o 6,7 pp. 
(indeks roczny). 

 

 

 

 

                                                             
10 W przeciwieństwie do firm średnich i dużych, które zaczęły redukować zatrudnienie już wcześniej.  
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Wykres 51 Indeks zatrudnienia - różnica między 
odsetkiem firm prognozujących zwiększenie i 
zmniejszenie zatrudnienia – prognozy kwartalne 
[w pp.] 

Wykres 52 Indeks zatrudnienia  - prognozy roczne 
wg klas wielkości przedsiębiorstw [w pp.]  

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

Źródło: Szybki Monitoring  
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Inwestycje 
Inwestycje w gospodarce narodowej11 

Tempo wzrostu inwestycji gospodarce od dwóch kwartałów obniża się (realny wzrost o 4,7% r/r po 
wzroście o 9,1% r/r w II kw. 2019 r.). Spowolnienie to nastąpiło w efekcie pierwszego od 2016 r. obniżenia 
inwestycji sektora rządowego i samorządowego (nominalny spadek o 8,4% r/r po wzroście o 6,6% r/r w II 
kw. 2019 r.). Jednocześnie utrzymuje się wysoka i względnie stabilna dynamika inwestycji przedsiębiorstw 
(nominalny wzrost o 14,6% r/r i o 15,7% r/r w II kw. 2019 r.). W rezultacie inwestycje przedsiębiorstw od 
początku roku pozostają głównym motorem wzrostu inwestycji w skali całej gospodarki. Na niewielkie 
obniżenie tempa wzrostu inwestycji sektora przedsiębiorstw w relacji kwartalnej złożyła się słabsza 
aktywność inwestycyjna średnich i dużych przedsiębiorstw, natomiast - według wstępnych szacunków GUS 
- przyspieszeniu uległa ta aktywność w grupie mikro- i małych firm12 (dynamikę inwestycji tej grupy cechuje 
wysoka zmienność). 

Wykres 53 Struktura nakładów na środki trwałe 
w gospodarce [w %, III kw. 2019 r.] i wkład 
sektorów instytucjonalnych we wzrost nakładów 
[w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]  

Wykres 54 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane 
kwartalne, c. stałe] 

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

 

Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw – dane finansowe 

W zbiorowości średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych13 dynamika inwestycji drugi kolejny 
kwartał obniżała się, ale wciąż pozostaje dwucyfrowa (realny wzrost o 10,9% r/r w III kw. i 16,4% r/r 

                                                             
11 Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane za 2019 r. nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.  
12 Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są jako różnica między nakładami sektora przedsiębiorstw 
niefinansowych, a nakładami średnich i dużych przedsiębiorstw wg sprawozdania F-01/I-01. Wkład mikro i małych 
przedsiębiorstw może być niedoszacowany ze względu na obecność w zbiorowości przedsiębiorstw kwalifikowanych do sektora 
rządowego. 
13 Średnie i duże przedsiębiorstwa niefinansowe realizują ponad 1/3 wartości inwestycji całej gospodarki narodowej. 
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w II kw.14). Zmiany te były kierunkowo zgodne z oczekiwaniami m.in. z SM NBP, które wskazywały na 
słabnięcie optymizmu inwestycyjnego przedsiębiorstw w II i III kw. 2019 r.  

W świetle danych finansowych przedsiębiorstw spowolnienie aktywności inwestycyjnej miało miejsce w 
III kw. w dwóch głównych obszarach. Po pierwsze, z wysokich poziomów hamował wzrost inwestycji 
sektora przedsiębiorstw publicznych. Po drugie, malała również aktywność przedsiębiorstw w większym 
stopniu uzależnionych od rynków zagranicznych. Natomiast w wielu innych istotnych grupach 
przedsiębiorstw dynamika inwestycji była relatywnie stabilna i wysoka. Solidny wzrost inwestycji 
utrzymywał się m.in. w prywatnych przedsiębiorstwach krajowych, przemyśle, a sektor MSP odnotował 
nawet przyśpieszenie tego wzrostu. W rezultacie tych zmian znacznie zmniejszyło się zróżnicowanie tempa 
wzrostu inwestycji pomiędzy dotychczasowymi liderami inwestycji a resztą przedsiębiorstw. 

Wykres 55 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 
[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.] 

Wykres 56 Inwestycje, wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych i produkcja budowlano-montażowa 

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

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

Od dwóch kwartałów słabnie również tempo wzrostu inwestycji w relacji kwartalnej. Tempo to utrzymuje 
się poniżej wyników z ostatniego roku i poniżej średniej wieloletniej (5,7% kw./kw. s.a. w III kw. i 10,3% 
kw./kw. s.a. średnio w ostatnim roku). Analiza cykliczności pokazuje, że dynamikę inwestycji w ujęciu 
rocznym wspierał rosnący trend długookresowy, przy gasnącym wpływie dodatniego składnika 
cyklicznego15. Natomiast negatywnie na tą dynamikę oddziaływały zaburzenia o charakterze nieregularnym.  

Spowolnienie wzrostu inwestycji w III kw. 2019 r. skoncentrowane było w sektorze przedsiębiorstw 
publicznych16. Po dwuletnim okresie intensywnych inwestycji w firmach publicznych doszło do 
zdecydowanego wyhamowania dynamiki nakładów (nominalny wzrost o 7,1% r/r, wobec średniego 
wzrostu o 29,5% w ciągu dwóch ostatnich lat. Taka ścieżka inwestycji nie ma charakteru nieantycypowanej 

                                                             
14 Występują pewne rozbieżności z wynikami publikowanymi w Biuletynie Statystycznym – w trakcie wyjaśniania z GUS 
15 Oszacowania na końcach szeregów są mniej precyzyjne i mogą się zmienić wraz z napływem nowych danych. 
16 Podział średnich i dużych przedsiębiorstw na sektory własności opiera się na strukturze własności kapitału, a kryterium jest 
przeważający udział we własności. Jest to ujęcie inne niż w rachunkach narodowych, gdzie do sektora finansów publicznych 
(SFP) zalicza się jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Trzeba również mieć na uwadze, 
że zbiorowość F-01/I-01 obejmuje oprócz średnich i dużych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw w ujęciu rachunków 
narodowych, także przedsiębiorstwa klasyfikowane do SFP. 
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zmiany, ponieważ jest spójna z prognozami rządowymi17, które na lata 2019-2022 zakładają zmniejszanie się 
dynamiki inwestycji sektora rządowego i samorządowego (w analizowanej zbiorowości znajdują się 
przedsiębiorstwa zaliczane do tego sektora) równolegle ze ścieżką absorpcji finansowania unijnego. 
Inwestycje firm publicznych w ostatnich dwóch latach generowały istotną część popytu na inwestycje 
budowlane całego sektora przedsiębiorstw dokładając do wzrostu inwestycji średnio po 14,4 p.p. w kwartale. 
W III kw. zatrzymał się m.in. szybki wzrost tych inwestycji w branży transportowej (nominalny wzrost o 
3,7% r/r, przy średnim wzroście o 75,2% r/r w ciągu ostatnich dwóch lat). Negatywnie na inwestycje 
budowlane sektora publicznego oddziaływała również nominalnie niższa r/r skala inwestycji w sektorze 
energetycznym. Ograniczenie aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym nie wynikało jednak tylko z 
przebiegu dużych inwestycji, ale miało bardziej powszechny charakter. Świadczy o tym przesunięcie 
rozkładu ocen aktywności inwestycyjnej, m.in. wyraźne obniżenie przeciętnej, medianowej, dynamiki 
inwestycji, czy spadek udziału inwestorów.  

Wykres 57 Stopa wzrostu inwestycji wg form 
własności [w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 58 Dynamika inwestycji wg form 
własności [w %, r/r dane kwartalne, ceny bieżące] 

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

Dość stabilnie rozwijała się działalność inwestycyjna w przedsiębiorstwach sektora prywatnego 
(nominalny wzrost o 13,9% r/r, 14,6% r/r w II kw.). Wyniki sygnalizują bowiem spowolnienie aktywności 
inwestycyjnej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (nominalny wzrost inwestycji o 14,8% r/r, 22% 
r/r w II kw.), na której opierało się przyspieszenie inwestycyjne sektora prywatnego odnotowane w 
pierwszej połowie roku. W obrazie aktywności inwestycyjnej sektora prywatnego niepokoić mogą również 
pewne symptomy słabnięcia tej aktywności na poziomie przeciętnej firmy (po ok. 2 letnim okresie stabilizacji 
medianowa dynamika inwestycji w grupie inwestorów spadła lekko poniżej zera i był to najsłabszy wynik 
od 2013 r.) - zarówno wśród inwestorów z kapitałem krajowym, jak i zagranicznym. Na razie ten negatywny 
efekt neutralizował rosnący od początku roku (choć z bardzo niskiego poziomu) udział inwestorów w 
sektorze prywatnym.  

 

                                                             
17 Aktualizacja Programu Konwergencji na 2019 r., https://www.gov.pl/attachment/f0c2064b-795f-4048-9fec-0855e480aa83 

 

-20

-10

0

10

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019
przedsiębiorstwa prywatne krajowe
zagraniczne
publiczne
pozostałe

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019
przedsiębiorstwa prywatne krajowe
publiczne
zagraniczne



 

26 
 

Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 59 Wkład do wzrostu inwestycji według 
udziału eksportu w przychodach [w pp., r/r, dane 
kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 60 Dynamika inwestycji według znaczenia 
wykorzystania środków unijnych [w %, r/r, dane 
kwartalne, ceny bieżące] 

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

Aktywność inwestycyjna eksporterów wyspecjalizowanych (tzn. uzyskujących więcej niż połowę 
przychodów z eksportu), która była ważnym motorem przyspieszenia inwestycji sektora przedsiębiorstw 
w pierwszej połowie 2019 r., wyraźnie się obniżyła. Stało się tak mimo dobrej sytuacji popytowej w tej 
grupie (wysokiego i przekraczającego tempo sprzedaży krajowej wzrostu przychodów ze sprzedaży na 
eksport). Warto jednak przypomnieć, że wyniki SM NBP wskazywały na możliwe osłabienie nastrojów 
inwestycyjnych wśród eksporterów do końca 2019 r. Na razie cały sektor eksporterów, dzięki inwestycjom 
eksporterów prowadzących sprzedaż zagraniczną na mniejsza skalę, utrzymał dynamikę inwestycji na 
poziomie tylko nieco słabszym niż w poprzednim kwartale (10,8% r/r w III kw. 2019 r. i 12,6 % w pop.kw.).  

Spowolnienie dynamiki inwestycji w ostatnim półroczu miało źródła także niezwiązane z bezpośrednim 
napływem funduszy z UE – podobne tendencje spadkowe dynamiki odnotowano bowiem nie tylko w 
grupie firm w większym stopniu korzystających z wsparcia unijnego, ale i w pozostałej części sektora 
przedsiębiorstw. Nawet mimo odnotowanego spowolnienia inwestycje wciąż szybciej zwiększały 
przedsiębiorstwa z branży, do których płynie większość środków unijnych (15,5% r/r w III kw. 2019 r. wobec 
10,8% w pozostałych branżach).  

Wykres 61 Dynamika inwestycji [w %, r/r, ceny 
bieżące, mediana] 

Wykres 62 Oceny aktywności inwestycyjnej 
przedsiębiorstw 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Po raz pierwszy od 2016 r. obniżyło się wyraźnie również przeciętne, medianowe tempo wzrostu 
inwestycji. Na razie jednak w sektorze przedsiębiorstw przybywa inwestorów, co wspiera dynamikę 
inwestycji na poziomie zagregowanym. 

Wykres 63 Ocena dopasowania potencjału 
produkcyjnego do oczekiwanego popytu i stopień 
wykorzystania zdolności produkcyjnych (w %, 
średnia, gwiazdką oznaczono istotne różnice 
średnich)  

Wykres 64 Struktura próby z uwagi na 
dopasowanie potencjału produkcyjnego (luka 
popytowa) (w % próby) 

  
Źródło: AR NBP Źródło: AR NBP 
Wykres 65 Ostatnie inwestycje w powiększenie 
potencjału produkcyjnego (% przedsiębiorstw) i 
wykorzystanie zdolności produkcyjnych (w %) 

Wykres 66 Bariery wzrostu produkcji a luka 
popytowa (% odpowiedzi w klasie) 

  
Źródło: AR NBP Źródło: AR NBP 

Spadek aktywności inwestycyjnej potencjalnie może nasilać problem luki inwestycyjnej, ale w świetle 
wyników AR NBP18 rozmiar tej luki nie jest obecnie znaczący. Jakkolwiek w przedsiębiorstwach od niemal 
dwóch lat utrzymuje się rekordowo wysokie, przekraczające 84% wykorzystanie zdolności produkcyjnych, 
to przy tak (przeciętnie) niewielkich, w porównaniu z historycznymi danymi, rezerwach wolnych mocy 
wytwórczych przedsiębiorstwa dysponują relatywnie szerokimi możliwościami zwiększenia produkcji. 
Aż połowa firm deklaruje, że jest w stanie istotnie zwiększyć skalę produkcji, zaś ewentualne trudności, o ile 

                                                             
18 W niniejszej analizie posłużono się wynikami rocznego badania ankietowego za rok 2018 r. (AR NBP) przeprowadzonego na 
próbie 2117 przedsiębiorstw niefinansowych. 
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występują, mają raczej charakter przejściowy. Utrzymywany w przedsiębiorstwach potencjał produkcyjny 
jest bowiem na ogół również adekwatny do popytu spodziewanego w przyszłości (70% próby). Może to być 
zasługą zrealizowanych ostatnio większych inwestycji w rozbudowę zdolności produkcyjnych - 46% firm 
przeprowadziło takie inwestycje w ciągu ostatnich 3 lat, a inwestycje takie mają na koncie zwłaszcza firmy z 
wyższym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych.  

Jednoznacznie trudna sytuacja ekonomiczna i potencjalna luka inwestycyjna mogłaby występować w 
przypadku ok. 9% przedsiębiorstw, w których przy wysokim stopniu wykorzystania zdolności 
produkcyjnych bariera wzrostu produkcji ma charakter bardziej trwały (aktualny brak możliwości wzrostu 
produkcji i niedostateczny potencjał produkcyjny w stosunku do oczekiwanego popytu). Dalsze analizy 
pokazują jednak, że główną barierą wzrostu produkcji w tych przedsiębiorstwach nie jest brak zdolności 
produkcyjnych, a raczej sytuacja na rynku pracy i deficyt pracowników (odpowiednio 32% i 55% wskazań). 
Przypadki przedsiębiorstw, w których niedostateczny potencjał produkcyjny bezpośrednio ogranicza skalę 
działalności trzeba obecnie oceniać w próbie jako marginalne (2,5% pełnej próby). Ponadto ograniczenia w 
dostosowaniu wielkości produkcji, które mogą być jednym z przejawów występowania luki inwestycyjnej 
nie przekładają się na razie negatywnie na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw. Sytuacja ekonomiczna 
przedsiębiorstw z tego typu trudnościami nie odbiega bowiem znacząco od ocen kondycji firm w próbie i na 
ogół oceniana była ona pozytywnie (w 78,2% przypadków jako przynajmniej dobra). 

Charakterystyka rodzajowa nakładów – dane finansowe 

Przedsiębiorstwa nadal zwiększały wszystkie rodzaje nakładów. W szczególności wciąż utrzymywał się 
solidny popyt na maszyny i urządzenia (wzrost o 13,2% r/r wobec 9,7% r/r w II kw. i średnio 12,4% r/r w 
ostatnim roku). W pozostałych grupach rodzajowych nakłady rosły zaś już znacznie wolniej niż w pierwszej 
połowie roku.  

Wykres 67 Dynamika inwestycji w podziale 
rodzajowym [r/r, w %, c. bieżące, dane kwartalne] 
 

Wykres 68 Wkład do wzrostu inwestycji 
budowlanych wg form własności [p.p., r/r, c. 
bieżące, dane kwartalne] 

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

Wyraźnemu spowolnieniu, po blisko dwuletnim cyklu szybkiego wzrostu, uległa dynamika inwestycji 
budowlanych (z ok. 22% średnio w ciągu ostatnich 7 kw. do 10,3% r/r w III kw.) oraz w środki transportu (z 
34,4% do 10,1% r/r). Procesy te w dużym stopniu mają źródło strukturalne, odzwierciedlając zmiany 
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aktywności dwóch głównych sektorów własności, tj. słabnięcie inwestycji przedsiębiorstw publicznych, 
które w ostatnim cyklu realizowały głównie inwestycje o charakterze budowlanym (spadek dynamiki 
inwestycji budowlanych do 4% r/r w III kw. z 41,5% r/r średnio w ciągu ostatnich 7 kw.) oraz stabilny rozwój 
sektora prywatnego, koncentrującego się przede wszystkim na rozbudowie parku maszynowego (wzrost o 
13,6% r/r w III kw. po wzroście średnio o 11,7% w ciągu ostatnich 5 kw.). Wyhamowanie wzrostu produkcji 
budowlano-montażowej (spadek o 4,7% r/r w listopadzie wobec średniego wzrostu o 9% r/r w pierwszym 
półroczu) może więc też zapowiadać dalsze obniżanie inwestycji budowlanych w przedsiębiorstwach 
(korelacja wyników produkcji budowlanej zwłaszcza z inwestycjami budowlanymi przedsiębiorstw 
publicznych). 

Od dwóch kwartałów coraz mniej działów PKD notuje szybkie, dwucyfrowe wzrosty inwestycji. W III 
kw. takie tempo wzrostu uzyskało 36 (tj. o 5 mniej kw./kw.) spośród 75 działów (48% liczby działów). Na 
poziomie 8 branż PKD w dwucyfrowym tempie inwestycje rosły w branżach przemysłowych poza 
przetwórstwem (branża wodno-odpadowa - 34,8% r/r, energetyka - 24,6% r/r, górnictwo - 22,7%) oraz w 
usługach (12,3%). Dzięki przyspieszeniu inwestycji energetyka i górnictwo wniosły znaczący wkład we 
wzrost nakładów inwestycji przedsiębiorstw w tym roku. Z kolei negatywnie na zmianę dynamiki inwestycji 
sektora przedsiębiorstw oddziaływało przede wszystkim silne hamowanie wzrostu inwestycji w transporcie 
(głównie branża usługowa wspierająca transport, do której należą np. spółki kolejowe19). Dalsze redukcje 
inwestycji widoczne były natomiast w budownictwie (spadek o 16,2% r/r), które jednak - ze względu na 
niewielki udział budownictwa w agregacie - nie miały większego wpływu na poziom inwestycji całego 
sektora przedsiębiorstw. W stosunku do poprzedniego kwartału zakres rodzajowy redukcji wydatków 
inwestycyjnych w budownictwie rozszerzył się i w III kw. objął już wszystkie typy nakładów.  

Wykres 69 Udział działów PKD (w podziale na 75 
działów) z dwucyfrowym nominalnym wzrostem 
r/r inwestycji [w %] 

Wykres 70 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 
według PKD [r/r, c. bieżące, dane kwartalne, w pp.] 

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

                                                             
19 Chociaż w 2019 r. PKP s.a. zrealizowała inwestycje w rekordowej wysokości 10 mld. zł., to była to kwota znacznie poniżej planu 
(wg Krajowego Programu Kolejowego zakładano inwestycje w wysokości 12 mld.). Ze względu na wzrost kosztów część 
inwestycji może zostać podzielona na etapy i przesunięta do wykonania w kolejnych okresach. W 2020 r. inwestycje mają 
wzrosnąć do 15 mld.  
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Majątek trwały w przedsiębiorstwach 

Mimo pewnego osłabienia dynamiki inwestycji nadal coraz szybciej zwiększała się wartość majątku 
trwałego przedsiębiorstw20. W III kw. 2019 r. majątek trwały firm przyrósł o 9,6% (r/r, ceny bieżące); tj. 
powyżej nominalnego tempa wzrostu PKB (7% r/r). Na stan majątku - poza wielkością realizowanych 
inwestycji, czy tempem amortyzacji - wpływają także działania dezinwestycyjne i restrukturyzacyjne, w tym 
np. decyzje o sprzedaży składników majątku trwałego. Skala restrukturyzacji majątku przedsiębiorstw 
mierzona udziałem przychodów z jego zbycia w przychodach ogółem, choć lekko wzrosła w III kw., 
pozostała niska (1,5‰, blisko rekordowo niskiego poziomu z 2018 r.). Historycznie niska była równocześnie 
skala dezinwestycji (przychody ze zbycia inwestycji w relacji do nakładów stanowiły około 3%). 
Przypomnijmy więc, że epizody wzrostu tej relacji i jej wysokie odczyty zbiegały się z okresami 
dekoniunktury i nasilania się zjawisk kryzysowych w gospodarce (kryzys 2008/2009, 2011 – perturbacje na 
rynku budowlanym w związku z kumulacją inwestycji przed Euro 2012, czy osłabienie dynamiki inwestycji 
w 2016 r.).  

Wykres 71 Majątek trwały i PKB [w %, r/r, ceny 
bieżące] 

Wykres 72 Skala dezinwestycji i restrukturyzacji 
majątku (w %, dane narastająco) 

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

Na tle stabilnych wyników sektora przedsiębiorstw negatywnie wyróżniało się budownictwo, w którym 
skala dezinwestycji zaczęła mocno przyspieszać. W rezultacie w III kw. była ona w tym sektorze 
najwyższa od 2012 r., kiedy to na rynku budowalnym występowały ostatnie, silniejsze zjawiska 
kryzysowe (w efekcie bardzo wysokiego wzrostu przychodów ze zbycia majątku przy jednoczesnej redukcji 
wielkości nakładów relacja tych kategorii wzrosła w III kw. do 22,6%, wobec 10% średnio we wcześniejszym 
roku). Na te wyniki wpływały wprawdzie duże jednostkowe operacje, jednak po korekcie o ten efekt 
tendencje w sektorze również są negatywne. Może to sygnalizować nasilanie się trudności w budownictwie 
w tym m.in. potrzebę poszukiwanie płynności finansowej, czy konieczność restrukturyzacji i dostosowania 
mocy produkcyjnych do warunków kurczącego się popytu na inwestycje budowlane ze strony sektora 
publicznego.  

                                                             
20 Majątek trwały netto ze względu na ograniczenia dostępności danych są ujmowane łącznie z wartościami niematerialnymi i 
prawnymi. Kategoria ta może więc być wrażliwa np. na wartość uprawnień do emisji C02. (Majątek trwały=aktywa trwałe 
pomniejszone o należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe).  
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Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 

Dominującą część środków rozwojowych przedsiębiorstwa niezmiennie przeznaczają na powiększanie 
majątku trwałego (w III kw. 2019 r. tak rozdysponowano 94,6% wydatków na inwestycje ogółem), głównie 
w formie zakupów nowych środków trwałych (90,2%). Relatywnie niewielka część nakładów (4,1%) 
wydatkowana jest przez firmy na inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Ponadto udział ten w 
ostatnich dwóch latach obniżył się - do poziomów poniżej średniej wieloletniej. Wśród inwestycji w wartości 
niematerialne i prawne przeważały zakupy oprogramowania oraz licencje. Natomiast na patenty oraz prace 
rozwojowe przedsiębiorstwa wydały łącznie 13% nakładów na wartości niematerialne i prawne (średnio 
12,5% w ostatniej dekadzie). Warto tu wspomnieć, że początku 2019 roku został wprowadzony w życie nowy, 
poza funkcjonującą już od 2016 r. ulgą na badania i rozwój, instrument wsparcia działalności innowacyjnej, 
tzw. IP BOX. Daje on, w określonych warunkach, możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów 
uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tj. patenty, wzory przemysłowe). Statystyki 
skarbowe21 oraz wyniki badań22 wskazują, że liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia działalności 
innowacyjnej w Polsce zwiększa się. Na wzrost popularności tych instrumentów w 2018 r. wpłynęło przede 
wszystkim doprecyzowanie przepisów określających warunki kwalifikujące do uzyskania ulgi. 

Wykres 73 Inwestycje w wartości niematerialne i 
prawne w relacji do inwestycji ogółem [w %, dane 
kwartalne] 

Wykres 74 Struktura inwestycji w wartości 
niematerialne i prawne [w%, dane za I-III kw. 
każdego roku] 

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

 

 

 

 

                                                             
21 Wg danych Ministerstwa Finansów w 2018 r. z ulgi B+R skorzystało 951 podmiotów, tj. o 65% więcej niż w 2017 r. Wzrosła 
również znacząco kwota zgłoszonych wydatków (z 1,2 mld. zł w 2018 r. do 1,9 mld zł. rok później). 
22 Np. „Ulga podatkowa na badania i rozwój” KPMG, 2019 
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Perspektywy aktywności inwestycyjnej – dane ankietowe 

W świetle wyników SM NBP aktywność inwestycyjna w horyzoncie najbliższego kwartału, jak i roku, 
może się osłabiać; przede wszystkim w sektorze prywatnym. Sygnały spowolnienia inwestycji płyną 
również z sektora publicznego, jednak poziom optymizmu inwestycyjnego w tym sektorze jest nadal 
wysoki.  

Wykres 75 Planowana zmiana wielkości nakładów 
[saldo zmian, w pp.] 

Wykres 76 Kwartalny i roczny wskaźnik nowych 
inwestycji [w % ogólnej liczby przedsiębiorstw] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Na niskie oceny klimatu inwestycyjnego złożył się, kształtujący się już coraz wyraźniej, słabnący trend przy 
niskim poziomie zainteresowania przedsiębiorstw rozpoczynaniem nowych inwestycji w perspektywie 
kwartału (wskaźnik nowych inwestycji obniżył się o 3,9 p.p. kw./kw. do 20,5% i należy do dolnego kwintyla 
najsłabszych wyników w historii badania) oraz obniżony optymizm planowanych zmian skali inwestycji na 
najbliższy kwartał i rok (odczyty z ostatnich trzech kwartałów są najsłabsze od 2014 r.) W rezultacie łączna 
ocena optymizmu inwestorów kształtuje się na obniżonym względem wyników z ostatnich 2 lat poziomie. 
Dodatkowo przedsiębiorstwa od dwóch kwartałów deklarują, że coraz częściej ograniczają, czy wręcz 
rezygnują, z już prowadzonych inwestycji; zwłaszcza w sektorze prywatnym. Odsetek takich przypadków 
nie jest wysoki w skali próby (6,2%), jednak jego wzrost w przeszłości zbiegał się z okresami słabszej 
koniunktury w gospodarce. Ostatni odczyt jest wprawdzie najwyższy od 2009 r., ale jeszcze odległy od 
odnotowanego wówczas historycznego maksimum.  

Mniej optymistyczne są także plany inwestycyjne na cały 2020 r. - zarówno jeśli chodzi o skalę inwestycji, 
jak i ich charakter. Roczny wskaźnik nowych inwestycji mocno obniżył się w relacji rocznej (spadek o 5,3 pp. 
do 34,3%) i ukształtował się poniżej średniej z ostatniej dekady. W planach inwestycji na nowy rok widoczne 
jest też pewne przesuniecie priorytetów rozwojowych względem poprzedniego roku. Obniżyło się 
mianowicie zainteresowanie firm inwestycjami w rozbudowę potencjału produkcyjnego (główny cel 
inwestycji 20,5% firm), zwiększyło zaś - działaniami nakierowanymi na redukcję kosztów (12,4%). Zgodnie 
z zapowiedziami respondentów w 2020 r. dominować będą nadal inwestycje odtworzeniowe (31,1%). Wyniki 
SM NBP sugerują też, że inwestycjami w redukcję kosztów są bardziej zainteresowane firmy z wyższym 
udziałem pracowników otrzymujących pensję poniżej przyszłego progu dla płacy minimalnej tj. 2600 zł. 
(inwestycje tego rodzaju planuje co 5 firma z taką strukturą płac, wobec 11% wśród pozostałych podmiotów).  
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Wykres 77 OPTIN s.a. i dynamika inwestycji SPN  Wykres 78 Cel nowych inwestycji [% 
przedsiębiorstw] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP, wyniki finansowe 
przedsiębiorstw, GUS 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W grupie eksporterów, mimo pewnej poprawy nastrojów w relacji kwartalnej, prognozy aktywności 
inwestycyjnej są nadal mocno obniżone na tle danych historycznych. Prognozy odnoszące się do planów 
o horyzoncie kwartalnym pozostają negatywne i wskazują na możliwe dalsze ograniczenie akcji 
inwestycyjnej w tej grupie w początku nowego roku, natomiast większej poprawie uległy ich plany o zasięgu 
rocznym. Niekorzystnie na perspektywy inwestycyjne eksporterów może wpływać m.in. odnotowane dalsze 
wyraźne pogarszania się perspektyw popytowych w tej grupie firm, przy sygnalizowanych już częściej 
problemach z nadmiarem zapasów produktów w magazynach (lekko ujemne saldo zapasów wyraźnie się 
obniżyło kw./kw.). 

Wykres 79 Planowana zmiana wielkości nakładów 
a działalność eksportowa [saldo zmian, w pp., s.a.] 

Wykres 80 OPTIN wg form własności [w %, s.a.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Obniżonej aktywności inwestycyjnej można oczekiwać w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, w 
którym już od połowy 2019 r. utrzymują się wyraźnie słabsze nastroje inwestycyjne. Saldo planowanych 
kwartalnych zmian skali inwestycji w tej grupie firm kształtuje się wokół neutralnego poziomu zerowego 
(najsłabszy wynik od 2013 r.), ale saldo tzw. dużych zmian już jest wyraźnie ujemne. Podobnie obniżony jest 
również poziom optymizmu w planach całorocznych. Prognozy te pozostały jednak dodatnie. Niepokoi 
ponadto, że coraz większa część firm prywatnych wycofuje się z już realizowanych inwestycji - nie jest to na 
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razie duża grupa, ale udział takich przypadków w ciągu ostatniego półrocza prawie się potroił (do 6,5%). 
Ocena tych wyników powinna być jednak ostrożna, gdyż od dwóch lat prognozy aktywności inwestycyjnej 
oparte o deklaracje przedsiębiorstw sektora prywatnego (spadek optymizmu inwestycyjnego)  były na ogół 
rozbieżne z realizacją widoczną w danych finansowych SPN (wzrost dynamiki inwestycji).  

Pewne sygnały spowolnienia aktywności inwestycyjnej płyną również z sektora publicznego, ale sam 
poziom optymizmu inwestycyjnego w tym sektorze jest nadal wciąż bardzo wysoki (ostatni kwartyl 
najwyższych wartości w historii badania). W zakresie tych wysokich wartości wyraźnie nasilają się 
spadkowe tendencje wszystkich głównych składowych optymizmu inwestycyjnego (spadek 
zainteresowania nowymi inwestycjami, obniżanie się salda w planach dotyczących zmiany skali inwestycji). 
Wyniki SM NBP sugerowały zatem raczej stopniowe słabnięcie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw 
publicznych, jednak wyniki finansowe w III kw. pokazały, że zjawisko to miało w rzeczywistości 
gwałtowniejszy charakter. W świetle prognoz respondentów kolejne kwartały, po przejściowej poprawie w 
końcu roku, mogą przynieść dalsze ograniczanie aktywności inwestycyjnej w firmach publicznych. 
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Ceny producentów 
W III kw. 2019 r. ceny produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (szacowane na 
podstawie wskaźników cen produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i 
ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej) rosły w umiarkowanym 
tempie (2,6% r/r) – nieco wolniej niż w pierwszej połowie roku. Choć dynamika cen produkcji w 2019 r. 
była relatywnie stabilna, nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze wzrostu cen. W związku ze spowolnieniem 
wzrostu cen w przemyśle (przemysł odpowiada za około 45% produkcji globalnej z wyłączeniem rolnictwa, 
sektora finansowego i usług publicznych) wyraźnie zmniejszył się wkład tego sektora do dynamiki cen 
badanej populacji przedsiębiorstw – z 1,4 pp. w I kw. br. do 0,6 pp. r/r w III kw. br. Spadek ten został jednak 
w znacznej części skompensowany przez istotny wzrost dynamiki cen produkcji (tj. marż) w Handlu i 
naprawach, który przyczynił się do przyspieszenia wzrostu cen produkcji sektora przedsiębiorstw o około 
0,3 pp. W podziale na sekcje w III kw. br. najszybciej rosły ceny w Zakwaterowaniu i gastronomi (5,2% r/r), 
Budownictwie (3,8% r/r), Handlu i naprawach (3,7% r/r), a także w Działalności profesjonalnej, naukowej i 
technicznej (3,6% r/r). Najniższą dynamikę cen odnotowano w Informacji i komunikacji (-0,6% r/r) oraz w 
przemyśle (0,9% r/r). 

Wykres 81 Roczna dynamika wskaźnika cen 
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI  
[w %]  

Wykres 82 Wpływ zmian cen w sekcjach na 
dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze 
przedsiębiorstw  [w pp.] 

 
Uwaga: dane o PPI w IV kw. 2019 r. w oparciu o październik oraz 
grudzień 

 

Źródło: GUS, opracowanie NBP Źródło: GUS, opracowanie NBP 
 

Na niewielkie obniżenie cen produkcji w III kw. wskazywały oceny formułowane przez przedsiębiorstwa 
ankietowane w ramach SM NBP we wrześniu br. Badane podmioty sygnalizowały również silniejszy wzrost 
cen produkcji w Budownictwie oraz Handlu, niż w Przemyśle. 

Spadek dynamiki cen w przemyśle, wytwarzającym znaczną część zaopatrzenia wykorzystywanego w 
procesie produkcyjnym innych przedsiębiorstw, przyczynił się do obniżenia deflatora zużycia 
pośredniego. Ceny zaopatrzenia (w surowce, materiały, energię i usługi obce) sektora przedsiębiorstw 
niefinansowych wzrosły w III kw. o 1,4% r/r, tj. o 0,4 pp. wolniej niż w poprzednim kwartale. W rezultacie 
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nastąpił wzrost ceny relatywnej produkcji względem zaopatrzenia, co wpłynęło pozytywnie na 
kształtowanie wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej (por. rozdział Sytuacja finansowa). 

Dane za październik oraz listopad br. wskazują na dalszy spadek dynamiki cen produkcji sprzedanej w 
przemyśle (w ujęciu rocznym), w tym w szczególności w produkcji dóbr zaopatrzeniowych i 
energetycznych, przy szybszym wzroście cen dóbr konsumpcyjnych. Wskaźnik PPI obniżył się z 0,8% r/r 
w III kw. 2019 r., do przeciętnie -0,2% r/r w październiku i listopadzie 2019 r. Do obniżenia dynamiki cen w 
przemyśle w analizowanym okresie przyczynił się głównie spadek cen produkcji w działach wytwarzających 
dobra zaopatrzeniowe (średnio o 1,3% r/r w październiku i listopadzie 2019 r., wobec stabilizacji cen III kw.) 
oraz dobra energetyczne (o 0,7% r/r, wobec wzrostu o 1,7% r/r w III kw. 2019 r.)23. Choć dynamika cen tych 
kategorii produkcji prawdopodobnie przyspieszy w grudniu 2019 r., dynamika deflatora zużycia 
pośredniego całego sektora przedsiębiorstw niefinansowych w IV kw. powinna się utrzymać na niskim 
poziomie. Z drugiej strony przyspiesza wzrost cen kategorii produkcji przemysłowej bliższej popytowi 
finalnemu, tj. nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wskazuje to na utrzymanie się pozytywnych (z punktu 
widzenia przedsiębiorstw) tendencji w kształtowaniu ceny relatywnej produkcji względem zaopatrzenia, co 
powinno mieć pozytywny wpływ na rentowność sektora przedsiębiorstw również w IV kw. br. 
Przyspieszenie wzrostu cen nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, oferowanych głównie na rynku 
wewnętrznym, może się jednak przyczyniać do szybszego wzrostu cen konsumenta. 

Wykres 83 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 
głównych grupowaniach przemysłowych  [w %] 

Wykres 84 Notowania cen surowców 
energetycznych na rynkach światowych [w USD, 
indeksy sty. 2012=100] oraz odsetek 
przedsiębiorstw postrzegających ceny zaopatrzenia 
jako barierę działalności 

 
Uwaga: dane o PPI w IV kw. 2019 r. w oparciu o październik i 
listopad 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 
 

Na spowolnienie wzrostu cen producenta w IV kw. 2019 r. wskazują także odpowiedzi przedsiębiorstw 
ankietowanych w SM NBP. Wskaźnik presji cenowej obniżył się bowiem o 7 pkt., a odsetek respondentów 
oczekujących wzrostu cen przewyższał odsetek podmiotów oczekujących ich spadku o 13 pp., co jest 

                                                             
23 W związku z kształtowaniem cen surowców na rynku światowym oraz wolniejszym tempem deprecjacji złotego względem 
dolara. 
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najniższym wynikiem od ponad dwóch lat. Zgodnie z odpowiedziami firm w przemyśle nadal można się 
spodziewać niższej dynamiki cen, niż w budownictwie, handlu czy pozostałych usługach. Wskaźniki cen 
bieżących obniżyły się jednak we wszystkich wymienionych obszarach gospodarki.  

Przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP spodziewają się natomiast przyspieszenia wzrostu cen w I kw. 
2020 r. Wzrósł bowiem wskaźnik salda kierunku zmian cen produkcji (o 1,7 pkt.), a odsetek przedsiębiorstw 
prognozujących wzrost cen produkcji przewyższa obecnie udział podmiotów oczekujących spadku o 47 pp. 
(s.a.). Wzrosła także skala planowanych podwyżek cen własnych. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw 
do wzrostu cen produkcji w większym stopniu niż w poprzednim kwartale, przyczynić się może 
spodziewany wzrost kosztów zatrudnienia24, stymulowany przez niską podaż pracy oraz relatywnie silny 
wzrost ustawowej płacy minimalnej. W opinii około połowy ankietowanych w SM NBP podmiotów (54%) 
wzrost płacy minimalnej może przełożyć się na wzrost cen oferowanych produktów, a w przypadku co 
czwartej firmy prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza oceniane jest jako wysokie. Na podstawie 
danych SM NBP nie da się jednak oszacować skali tego wpływu, tym bardziej, że części firm nie uda się – w 
warunkach słabnącej koniunktury – przerzucić całego wzrostu kosztów wynagrodzeń na ceny produkcji. 
Wskazywać na to może wzrost odsetka podmiotów (do 11%), które w pytaniu o bariery funkcjonowania 
przedsiębiorstwa podają wzrost kosztów pracy (por. rozdział Koszty pracy i wydajność). 

Przedsiębiorstwa oczekują także względnie wysokiego tempa wzrostu cen materiałów i surowców, 
zbliżonego do prognozowanego w poprzednim badaniu (SM NBP). Lekko obniżył się jednak wskaźnik 
przełożenia wzrostu cen zaopatrzenia na ceny produkcji (udział podmiotów planujących podniesienie cen 
oferowanych produktów/usług wśród przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu kosztów zaopatrzenia), 
co oznacza, że badane podmioty w większym stopniu, niż w poprzednim okresie, obawiają się o możliwość 
pełnego uwzględnienia wzrostu kosztów materiałów i surowców w cenach oferowanych produktów. 
Wysokie koszty zaopatrzenia, w tym rosnące ceny energii, (podobnie jak koszty pracy) pozostają jedną z 
najczęściej zgłaszanych w SM NBP barier (przez 11% podmiotów udzielających odpowiedzi na pytanie 
otwarte SM NBP), mogących zagrozić funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Także w dłuższym okresie (w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) firmy częściej spodziewają się 
przyspieszenia wzrostu cen producenta. Od poprzedniej edycji badania SM NBP wzrósł bowiem (o 3 pp.) 
odsetek podmiotów prognozujących wzrost dynamiki cen oferowanych produktów, a udział podmiotów 
oczekujących wzrostu cen we wszystkich głównych sekcjach przewyższał odsetek podmiotów oczekujących 
ich spadku. Najczęściej podwyżki cen są planowane w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie elektryczną 
(67% firm), Dostarczaniu wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z 
rekultywacją (62%), w Handlu i naprawach (59%) oraz w Budownictwie (55%). 

 

 

 

                                                             
24 Wzrósł wskaźnik prognoz wynagrodzeń oraz wskaźnik przełożenia wynagrodzeń na ceny produkcji, tj. odsetek podmiotów 
planujących wzrost cen produkcji, wśród przedsiębiorstw oczekujących wzrostu wynagrodzeń. 
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Wykres 85 Oczekiwania zmian cen produkcji 
własnej oraz cen materiałów i surowców w 
przyszłym kwartale [w pp.] 

Wykres 86 Prognozy CPI w perspektywie roku       
[w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Przedsiębiorstwa częściej niż w poprzednim kwartale oczekują również przyspieszenia wzrostu cen 
konsumenta (CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy). Od poprzedniego badania zwiększył się bowiem 
odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy wzrost cen konsumenta (o 6 pp.), do stosunkowo 
wysokiego poziomu 54%. Jednocześnie obniżył się  udział przedsiębiorstw oczekujących spadku dynamiki 
cen konsumenta (do 11%). Najczęściej na wzrost cen konsumenta wskazywały przedsiębiorstwa z sekcji 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną oraz Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami. 
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Finansowanie działalności 
W III kw. 2019 r. zmiany w strukturze sumy bilansowej były niewielkie. Głównym składnikiem pasywów 
sektora przedsiębiorstw pozostały kapitały własne (wzrost o 5,0% r/r). Na wzrost zadłużenia sektora 
przedsiębiorstw (8% r/r) złożyła się rosnąca dynamika zobowiązań długoterminowych (12% r/r) i niższe 
tempo wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (6% r/r). Po raz kolejny obniżyła się dynamika wzrostu 
zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu dostaw i usług (z 3,9% r/r w ubiegłym kwartale do 2,1% obecnie). 
Analiza wskaźników źródeł finansowania sektora przedsiębiorstw wskazuje na stabilną sytuację kapitałową. 

Po usunięciu wahań sezonowych odnotowano niewielki wzrost średniego (i medianowego) poziomu 
zadłużenia ogólnego, a wskaźnik pozostaje blisko poziomu 50% Zróżnicowanie wskaźnika zadłużenia 
ogólnego jest w próbie niskie i nie wykazuje tendencji do większych zmian. Odsetek przedsiębiorstw z 
ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przekracza wartość 
aktywów przedsiębiorstwa) utrzymuje się na niskim poziomie tj. 5,5% populacji25.  

Średni wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego obecnie znajduje 
się na poziomie nieco powyżej 80%, przy jednocześnie wysokiej i rosnącej wartości medianowej 
wskaźnika (powyżej 115%). Niemal 60% przedsiębiorstw całość aktywów trwałych oraz część majątku 
obrotowego finansuje kapitałami własnymi. Rozstęp międzykwartylowy wskaźnika rośnie - głównie ze 
względu na wzrost wskaźnika trzeciego kwartylu i brak zmian wskaźnika pierwszego kwartylu (tu wskaźnik 
zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie aktywów trwałych pozostaje nieco powyżej swojej 
długookresowej średniej tj. 67%). 

Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów (kapitały 
obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalność, lekko wzrósł w relacji kwartalnej, ale 
pozostaje na jednym z niższych poziomów od 2010 r. Wzrost wskaźnika należy wiązać z przyspieszeniem 
wzrostu zadłużenia długoterminowego (względem zobowiązań krótkoterminowych) i jego wkładu do 
wzrostu kapitałów stałych. Rentowność kapitałów własnych, w efekcie silniejszego wzrostu kapitałów 
własnych (r/r) niż wyniku netto (2% r/r) lekko spadła i pozostała poniżej 10-letniej średniej. Wzrost 
rentowności kapitałów własnych widać w Przetwórstwie przemysłowym i Budownictwie, a spadek w 
Górnictwie i Energetyce.  

W ujęciu przekrojowym najwyższe (ale nierosnące) wykorzystanie dźwigni finansowej, utrzymuje się w 
Transporcie (64%). Obniża się natomiast wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie 
majątku z uwagi na wyższą dynamikę powiększania się majątku niż kapitałów własnych (odpowiednio 9% 
r/r wobec 8% r/r). Jednocześnie rentowność kapitałów własnych firm transportowych pozostaje stabilna, 
powyżej długookresowej średniej dla branży.  

                                                             
25 Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do końca 2018 r. dotyczyła nieco ponad 
5% badanych firm. Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych np. przychodów, zadłużenia 
kredytowego (udział nie przekracza 5% w przypadku przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy 
bilansowej)  
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Wzrost zadłużenia, do poziomów wcześniej nie notowanych, widać w Energetyce i Usługach. W firmach 
usługowych za przyspieszeniem wzrostu wykorzystania dźwigni finansowej kryje się silny wzrost zarówno 
zobowiązań krótko- jak i długoterminowych (innych niż kredyty bankowe), a w Energetyce zadłużenia z 
tytułu kredytów długoterminowych.  

Wykres 87 Dynamika zmian pasywnej strony 
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu 
jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 88 Średnie i medianowe wskaźniki 
zadłużenia ogólnego i trwałości finansowania 

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

Analiza struktury aktywnej strony sumy bilansowej wskazuje na wolno obniżający się udział aktywów 
trwałych, które w przeciętnym przedsiębiorstwie stanowią 60% sumy bilansowej (poniżej średniego 
poziomu z ostatnich 10-lat). Rentowność aktywów (ROA) wynosi nieco powyżej 1% (czyli poniżej swojej 
dziesięcioletniej średniej). Rosnący udział majątku obrotowego – bezpośrednio zaangażowanego w osiąganie 
przychodów - powinien przekładać się na wyższą elastyczności działania (w tym krótsze procesy 
dostosowawcze w sytuacji pojawienia się szoków) i wzrost efektywności majątku wyrażony m.in. wzrostem 
wskaźnika ROA.  

Modele biznesowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczące budowy struktury aktywów są bardzo 
zróżnicowane. Wysoki (uzasadniony rodzajem prowadzonej działalności) udział aktywów trwałych mają 
firmy energetyczne, część firm przemysłowych w tym górnictwo, a także przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjne. Z kolei wysokim udziałem majątku obrotowego w sumie aktywów charakteryzują się: 
wybrane branże przetwórstwa przemysłowego, Handel, Usługi czy Budownictwo. Wśród tych ostatnich, 
tylko za wyjątkiem Budownictwa, które charakteryzuje się wysoką zmiennością wyniku finansowego, w 
pozostałych sekcjach wskaźnik ROA znajduje się na stabilnie wysokim (adekwatnie do sekcji) poziomie.  
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Wykres 89 Dynamika zmian aktywnej strony 
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 
wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 90 Wskaźnik struktury majątku 

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

W III kw. 2019 r. zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych po raz kolejny 
zwiększyło się (o 8,4% r/r), wyraźnie przekraczając 10-letnie średnie tempo wzrostu. Wkład wzrostu 
zadłużenia kredytowego i pożyczkowego ogółem do wzrostu sumy bilansowej sektora przedsiębiorstw 
wciąż jest na relatywnie niskim poziomie, ale jednocześnie wolno rośnie. Udział zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek w źródłach finansowania wyniósł 15,4%.  

Odsetek kredytobiorców i pożyczkobiorców w odniesieniu do długookresowych obserwacji pozostaje 
niski. W III kw. 2019 r. z kredytów i pożyczek korzystało ok. 66% populacji objętej sprawozdawczością GUS. 
Nieco ok. 36% przedsiębiorstw korzystało z kredytów i pożyczek zarówno krótko-, jak i długoterminowych. 
Koncentracja zadłużenia kredytowego i pożyczkowego jest wysoka i rośnie. Na podstawie deklaracji 
przedsiębiorstw (SM NBP) odnośnie do oceny dostępności finansowania bankowego można wnioskować, że 
udział kredytobiorców w najbliższym kwartale pozostanie na bliskim do obecnego poziomie26. 

Według danych NBP ze sprawozdawczości banków27 dynamika kredytów inwestycyjnych pozostała 
niska. Na koniec października 2019 r. wzrost zadłużenia z tyt. kredytów inwestycyjnych wyniósł 3,1% r/r 
(wobec średniej 10-letniej wynoszącej 5,8% r/r) wynikał z szybszego wzrostu wielkości udzielonych 
kredytów stricte inwestycyjnych (4,4% r/r), i bardzo niskiego tempa wzrostu wielkości kredytów 
przeznaczonych na inwestycje w nieruchomości (0,4% r/r)28. W październiku 2019 r., po raz pierwszy od 
czerwca 2018 r., wkład tempa wzrostu kredytów walutowych przeznaczonych na inwestycje był mniejszy, 
niż wkład kredytów złotowych. Może to oznaczać, że z uwagi na słabnący popyt inwestycyjny firm 
zagranicznych (tudzież eksporterów, których zasadnicza część przychodów jest realizowana w walutach 

                                                             
26 Wskaźnik korelacji między odsetkiem kredytobiorców w obu analizowanych populacjach wykazuje zbieżność na poziomie 
ponad 50%. 
27 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. 
Obliczenia dotyczą danych miesięcznych. Ostatnie dostępne dane dotyczą października 2019 r. 
28 Wkład tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nieruchomości do tempa wzrostu kredytów o charakterze 
inwestycyjnym pozostaje wyraźnie wyższy od wkładu tempa wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych. Szerzej: Statystyka 
pieniężna i bankowa www.nbp.pl  
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obcych), pojawia się również niższy popyt na finansowanie bankowe nominowane w walutach obcych. 
Widoczna jest kontynuacja spadku tempa wzrostu zadłużenia o charakterze bieżącym (wzrost o 6% r/r przy 
średniej 10-letniej sięgającej 3,9% r/r) i powiększającym się jego udziale w całości zadłużenia.  

Wolno pogłębia się ujemne odchylenie wskaźnika kredytu dla przedsiębiorstw od długoterminowego 
trendu (tzw. luka kredytowa), co w świetle zapowiedzi banków odnośnie do zaostrzania warunków 
kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw (zadeklarowane29 zaostrzenie w III i zapowiadany wzrost 
restrykcyjności na IV kw. 2019 r.) przy oczekiwanym braku zmian w popycie na kredyt sugeruje, że 
prawdopodobieństwo przyspieszenia akcji kredytowej pozostaje niskie.   

Wykres 91 Dynamika zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek i struktura wpływu jej 
głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 92 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Statystyka monetarna i finansowa NBP, opracowanie 

NBP 

W IV kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt lekko wzrósł, ale wciąż pozostaje 
niski –około 18% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt. W niewielkim stopniu wzrósł również 
(kw/kw) odsetek zaakceptowanych wniosków (ale przy spadku w ujęciu rocznym). W IV kw. 2019 r. 
pozytywną decyzję kredytową otrzymało mniej niż 80% firm. Najczęstszą, bo sięgającą 44%, przyczyną 
wydania negatywnej decyzji kredytowej był brak zdolności kredytowej. Drugą z kolei przyczyną odmów 
pozostały tzw. czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, przez co można rozumieć m.in.: brak historii 
kredytowej; możliwe według szacunków banków pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa; 
wzrost ryzyka branży; nieadekwatna do zaostrzonych wymagań banków dokumentacja finansowa30.  

W ujęciu przekrojowym w IV kw. 2019 r. o wzroście zapotrzebowania na finansowanie bankowe 
(i niewielkiej poprawie dostępności w ujęciu kwartalnym) poinformowały mikro i małe 
przedsiębiorstwa. Z kolei firmy zatrudniające powyżej 250 osób, utrzymujące wyraźnie wyższe (niż sektor 
MSP) zapotrzebowanie na finansowanie bankowe po raz kolejny poinformowały o spadku jego dostępności. 

                                                             
29 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2019_4.pdf  
30 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2019_4.pdf 
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Mimo obserwowanych niewielkich zmian, w próbie utrzymuje się wyższa dostępność kredytów bankowych 
dla sektora dużych firm niż sektora MSP. 

Widoczny jest wysoki - znacznie powyżej średniej dla próby - popyt na kredyt firm budowlanych, przy 
dostępności kredytu pozostającej tu na stabilnie niskim poziomie. Po raz kolejny pogorszyła się dostępności 
finansowania bankowego dla firm przetwórczych i handlowych. Z rosnącymi trudnościami w dostępie do 
finansowania bankowego borykają się przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne zarówno trwałe, 
jak i (w mniejszym stopniu) nietrwałe, coraz częściej o pogorszeniu dostępności mówią również firmy 
wytwarzające dobra zaopatrzeniowe.  

Wykres 93 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 
wniosków kredytowych 

Wykres 94 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 
wniosków kredytowych w sektorach 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Preferowanym źródłem finansowania nowych inwestycji pozostają środki własne. W przypadku połowy, 
spośród ok. 21,4% przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w I kw. 2020 r., źródłem 
finasowania będą środki własne. Kredyt bankowy pozostaje wyraźnie rzadszym źródłem finansowania 
inwestycji.  

W celu finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej sektor MSP w Polsce zdecydowanie częściej 
niż MSP w innych krajach europejskich deklaruje korzystanie z: kredytów handlowych, leasingu i 
wynajmu oraz kredytów w karcie kredytowej lub kredytów obrotowych31. Według najnowszej edycji 
badania Komisji Europejskiej największe różnice widać w wykorzystaniu kredytów handlowych. O ile w 
przypadku polskich przedsiębiorstw niemal 35% korzysta z tej formy finansowania działalności bieżącej, to 
w EU-28 dotyczy to średnio nie więcej niż 17% firm. Kolejnym źródłem finansowania - stale i najczęściej 
wykorzystywanym przez polski sektor MSP - jest leasing (w 2019 r. takie wykorzystanie zadeklarowało 39% 
badanych firm wobec ok. 15% w EU-28). Z kolei w ramach finansowania bankowego, polskie MSP częściej 
niż przeciętnie w Unii Europejskiej, korzystają z: zadłużenia w karcie kredytowej, overdraftu czy linii 
kredytowej. Wydaje się, że preferowane przez polski sektor MSP źródła zewnętrznego, obcego finansowania 
to takie, które przyczyniają się do większej elastyczności działania, niższego kosztu finansowania (kredyt 

                                                             
31 Komisja Europejska, “Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE)”, Bruksela 2019 
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handlowy), szybszego dostosowywania zdolności produkcyjnej do kształtowania się koniunktury (np. 
leasing).  

Wykres 95 Źródła finansowania sektora MSP w 
Polsce na tle krajów EU-28 i strefy euro  

Wykres 96 Źródła finansowania nowych inwestycji 
[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie 
inwestycji] 

  
Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) 2019, 

opracowanie NBP 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Według prognoz SM NBP zainteresowanie firm finansowaniem działalności kredytem bankowym 
w I kw. 2020 r. zasadniczo się nie zmieni. Historyczna sprawdzalność prognoz wzrostu zadłużenia 
wskazuje, że nieco poniżej 50% firm wyrażających plany ubiegania się o kredyt faktycznie złoży wnioski 
kredytowe w pierwszym kwartale roku. Niskie prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia kredytowego dla 
przedsiębiorstw wspierają zapowiedzi sektorów, których łączny udział w wolumenie kredytów sięga niemal 
80%. Deklarowany popyt na kredyt spadł w Przetwórstwie przemysłowym i Handlu, natomiast w Usługach, 
mimo że lekko wzrósł, to utrzymał się na niskim poziomie.   

W III kw. 2019 r. wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej32 
pozostaje, biorąc pod uwagę wieloletnie obserwacje, wysoki. Analiza rozkładu pokazuje, że zarówno na 
poziomie medianowego przedsiębiorstwa, jak i w każdym kwartylu, wskaźnik obsługi zadłużenia pozostaje 
w trendzie rosnącym33. Na kształtowanie się wskaźnika wpływa niski udział zadłużenia kredytowego i 
pożyczkowego w strukturze pasywów (w połowie przedsiębiorstw jest to nie więcej niż 7%), a dynamika 
jego zmian jest bliska dynamice zmian wartości dodanej.  

 

                                                             
32 W przypadku wskaźnika skorygowanego, mianownik stanowi sumę rat kapitałowych i odsetek, które przedsiębiorstwa 
faktycznie, w danym okresie rozliczeniowym wypłaciły skorygowano in minus o duże, jednorazowe, jednostkowo poniesione 
wypłaty. Wypłaty o których mowa mogły wynikać z m.in.: spłaty całości zadłużenia wobec banków lub innych przedsiębiorstw 
niefinansowych, wykupu obligacji, zwrotu środków pobranych ze wspólnego rachunku w ramach cash poolingu. Nowy wskaźnik 
policzono po usunięciu pojedynczych wydatków przekraczających 15 mln zł. Tego rodzaju duże spłaty, przy jednoczesnej 
niewielkiej zmianie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek dotyczą m.in. przedsiębiorstw z działu „Dzierżawa i 
wynajem”.  
33 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01. 
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Wykres 97 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt34 Wykres 98 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 
nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.] na tle 
deklarowanej obsługi zadłużenia [odsetek 
odpowiedzi] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP, Statystyka monetarna i 
finansowa NBP, opracowanie NBP 

Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 
GUS, opracowanie NBP 

Według badania SM NBP w IV kw. 2019 r. zdolność badanych przedsiębiorstw do terminowej obsługi 
zadłużenia kredytowego pogorszyła się w relacji rocznej. Wciąż jednak ponad 92% badanych firm 
zadeklarowało terminową obsługę kredytów. W ujęciu przekrojowym o pogorszeniu zdolności do 
terminowej obsługi poinformowały firmy średniej wielkości (zatrudniające między 50 a 500 pracowników). 
Z kolei wśród firm transportowych oraz zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków bardzo 
wolno przybywa firm informujących o narastających problemach z terminowym regulowaniem płatności 
wobec banków. Mimo pogorszenia, w obu klasach odsetek firm terminowo wywiązujących się z zobowiązań 
wobec banku jest bardzo wysoki. Najniższą zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego utrzymują firmy 
budowlane. 

Badane przedsiębiorstwa częściej niż miało to miejsce w poprzednim kwartale prognozują poprawę 
zdolności obsługi zadłużenia w I kw. 2020 r. Wyraźną poprawę obsługi (kw/kw) zapowiadają małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz Handel. Pogorszenia spodziewają się natomiast firmy budowlane, ale również w 
niewielkim stopniu przedsiębiorstwa wytwarzająca dobra nierynkowe i zaopatrzeniowe. 

 

                                                             
34 Dynamika kwartalna kredytów i innych należności pozostałych monetarnych instytucji finansowych na danych NBP dla IV 
kw. 2019 r. dotyczy danych za pażdzeirnik 2019 r.  
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Płynność i regulowanie zobowiązań 
W III kw. 2019 r. średnie wartości wskaźników płynności sektora przedsiębiorstw – po usunięciu wahań 
sezonowych – wzrosły w relacji kwartalnej, a płynność gotówkowa powiększyła się również w ujęciu 
rocznym. Mediany wskaźników płynności pozostają na ścieżce wzrostu. Analiza rozkładów wskaźników 
płynności sugeruje, że aczkolwiek wolno, to systematycznie rośnie płynność przedsiębiorstw pierwszego 
kwartyla. Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw pozostaje dobra35.  

W układzie przekrojowym, w III kw. 2019 r., za spadkiem płynności w Górnictwie, kryje się obniżenie 
płynności w dziale zajmującym się wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego oraz niska płynność 
górnictwa rud metali. Poprawę (kw/kw) widać w Budownictwie, w tym głównie w firmach zajmujących się 
wznoszeniem budynków, jak i w branżach, w których płynność w ostatnich kwartałach mocno się obniżała 
(tj. zajmujących się robotami specjalistycznymi oraz wykonywaniem prac inżynierii lądowej i wodnej).  

Firmy przemysłowe z dużym udziałem przychodów z eksportu, ściślej współpracujące z partnerami 
handlowymi z krajów UE, będących naszymi głównymi rynkami eksportowymi, szybciej reagują na zmiany 
tamtejszej koniunktury. Odzwierciedla się to m.in. w ich sytuacji płynnościowej. Niewielkie pogorszenie 
widać w działach zajmujących się produkcją wyrobów tekstylnych oraz artykułów spożywczych (tu głównie 
w firmach przetwarzających i konserwujących owoce oraz firmach zajmujących się wytwarzaniem wyrobów 
mleczarskich). W obu działach spożywczych - notujących spadek płynności - widoczne jest również 
niewielkie, ale jednak dalsze pogorszenie rentowności sprzedaży (kw/kw oraz r/r). Wciąż zmiany te są na 
tyle niewielkie, że sytuację obu działów wciąż można ocenić jako dobrą. Z kolei rosnący eksport do krajów 
spoza UE (np USA, Chin) m.in. wyrobów chemicznych, optycznych przekłada się na dobrą sytuację tych 
branż. Wzrost płynności, jak również rentowności sprzedaży, obserwuje się wśród firm zajmujących się 
produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz chemikaliów (w obu działach udział 
przychodów z eksportu jest wysoki i wynosi kolejno 69% i 41%).  

Poprawa płynności wśród przedsiębiorstw, które charakteryzował jego niski poziom, przełożyła się na 
przyrost odsetka przedsiębiorstw utrzymujących wskaźnik płynności gotówkowej36 powyżej 0,2, tzw. 
bezpiecznego poziomu. Bardzo wolno spada odsetek przedsiębiorstw o niskiej płynności , tj. poniżej 0,1. 
Współczynnik koncentracji środków pieniężnych pozostających w dyspozycji przedsiębiorstw jest na 
jednym z niższych poziomów od 10 lat.  

O wzroście płynności zdecydowało przyspieszenie akumulacji inwestycji krótkoterminowych ponad 
tempo wzrostu zobowiązań krótkoterminowych. Na wzrost inwestycji krótkoterminowych w całym 
sektorze (wzrost o 7,5 % r/r)37 wyraźny wpływ miało tempo akumulacji środków pierwszego i trzeciego 
kwartyla przedsiębiorstw sklasyfikowanych pod względem płynności gotówkowej (spadek tempa 

                                                             
35 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie 
36 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie 
37 W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i 
pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%-99% inwestycji 
krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego 
wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.  
 



 

47 
 

Płynność i regulowanie zobowiązań 

Szybki Monitoring NBP 

akumulacji środków nastąpił natomiast w klasie przedsiębiorstw o najwyższej płynności38 (udział kwartyla 
w agregacie środków pieniężnych spadł do historycznie niskiego poziomu 55%).  

Wykres 99 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 
szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

Wykres 100 Odsetek działów odnotowujących 
wzrost wskaźnika płynności gotówkowej  

 
 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 
GUS, opracowanie NBP 

Według danych NBP na wysokie tempo akumulacji środków pieniężnych przedsiębiorstw na rachunkach 
bankowych ogółem (9,6% r/r, dane miesięczne) wpłynęła kontynuacja przyspieszenia tempa wzrostu 
depozytów w segmencie lokat bieżących (wzrost o 15,9% r/r, dane miesięczne). Po raz kolejny natomiast (11 
miesiąc z rzędu) spadła wielkość środków utrzymywanych na lokatach terminowych (-2,3% r/r, dane 
miesięczne)39. Odchylenie relacji depozytów sektora przedsiębiorstw do PKB od jej długookresowego trendu 
pozostaje lekko ujemne.  

Wykres 101 Dynamika składowych wskaźników 
płynności [w %.] 

Wykres 102 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 
miesięczne, r/r] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Statystyka monetarna i finansowa NBP, opracowanie 

NBP 

                                                             
38 Czwarty kwartyl przedsiębiorstw sklasyfikowanych według płynności gotówkowej obecnie dysponuje 56% sumy inwestycji 
krótkoterminowych. Ich udział w agregacie inwestycji spadł z ponad 62% w 2014 r. 
39 Dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dane za październik 2019 r. Więcej: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html  
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Według danych SM NBP w IV kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw informujących o braku problemów z 
płynnością wzrósł (ok. 79% badanych firm), ale może się obniżyć w I kw. 2020 r. Wskazują na to 
formułowane przewidywania firm – saldo prognozy sytuacji płynnościowej obniżyło się (kw/kw). 
Najniższy, ale rosnący odsetek firm deklarujących brak problemów z płynnością utrzymuje się w 
budownictwie. Firmy ze sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy poprawiają swoją płynność – od 2014 
odsetek ten wzrósł z 69% do 79%. Pogarszają się natomiast nastroje dotyczące sytuacji płynnościowej wśród 
firm transportowych i przedsiębiorstw małych, zatrudniających od 10 do 50 osób.  

Wykres 103 Ocena płynności przedsiębiorstw 
[odsetki odpowiedzi] 40 

Wykres 104 Cykl rozliczeniowy należności i 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług [w dniach]41  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 
GUS, opracowanie NBP 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W III kw. 2019 r. skrócił się (r/r) średni i medianowy czas płatności – zarówno zobowiązań, jak i ściągania 
należności. Po raz kolejny obniżył się odsetek firm, których cykle rozliczeniowe przekraczają 60 dni42. W 
badanej populacji utrzymuje się wyraźnie wyższy rozstęp międzykwartylowy w długości cyklu należności 
względem zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wydłuża się cykl zapasów. Okres transformacji środków 
zainwestowanych w działalność bieżącą (tzw. wskaźnik konwersji gotówki43) przeciętnej firmy ukształtował 
się na poziomie 36 dni, a w połowie przedsiębiorstw przekracza 40 dni (wartość medianowa wskaźnika 
utrzymuje się w trendzie rosnącym).  

W ujęciu branżowym najdłuższe cykle zobowiązań i należności, a także obrotu środków pieniężnych – mimo 
ich systematycznego skracania się – mają firmy budowlane. W ostatnich kwartałach ściągalność należności 
wydłużyła się w Usługach (przy stabilnej długości cyklu zobowiązań), co znalazło odzwierciedlenie w 
wydłużeniu cyklu gotówki. Wyraźnie dłużej regulują swoje zobowiązania firmy górnicze i energetyczne 
(skrócił się natomiast cykl rotacji należności). Różnica w długości cyklów utrzymuje się między sektorami: 
                                                             
40 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie 
41 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);  
42 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403 
(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf), w transakcjach handlowych terminem 
zapłaty określonym w umowie jest 30 dni jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny, i 60 dni jeśli stronami umowy są podmioty 
nie będące podmiotami publicznym.  
43 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.  

72

74

76

78

80

45

46

47

48

49

50

51

2014 2015 2016 2017 2018 2019

płynność got. powyżej 0,2 (s.a.) - lewa oś

brak problemów z płynnością (SM NBP)

28

32

36

40

44

2014 2015 2016 2017 2018 2019

cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług (sa) [mediana]
cykl należności z tyt. dostaw i usług (sa) [średnia]
cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług (sa) [średnia]
cykl należności z tyt. dostaw i usług (sa) [mediana]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf


 

49 
 

Płynność i regulowanie zobowiązań 

Szybki Monitoring NBP 

cykl należności jest najkrótszy w firmach największych, a najdłuższy w sektorze MSP (średnio jest o 8 dni 
dłuższy). Różnica w długość cyklu z tytułu zobowiązań handlowych między sektorami wielkości nie 
przekracza jednego dnia. Przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 2000 osób mają dłuższy cykl należności 
niż zobowiązań, co oznacza, że działalność przeciętnej dużej firmy częściowo finansuje mniejszy kontrahent. 
Dłuższe okresy rotacji aktywów sektora MSP wobec sektora dużych firm, przekładają się na ich dłuższy okres 
konwersji gotówki (46 dni wobec 33 dni).  

Wykres 105 Średnia i medianowa wartość 
wskaźnika konwersji gotówki [w %, r/r] 

Wykres 106 Odsetki firm u których długości cyklu 
zobowiązań i należności z tyt. dostaw i usług nie 
przekraczają 60 dni [w %] 

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

Według danych SM NBP w IV kw. 2019 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań 
pozabankowych pozostała na bardzo wysokim poziomie. O braku problemów z regulowaniem zobowiązań 
poinformowało ok. 74 % badanych firm (wobec ok. 92% w odniesieniu do zobowiązań bankowych). 
Jednocześnie ok. 55% firm twierdzi, że nie posiada przeterminowanych zobowiązań (ok. 27% 
przedsiębiorstw deklaruje brak przeterminowanych należności). Wysoka ocena zdolności do regulowania 
płatności handlowych może być zatem pochodną struktury przeterminowanych płatności. Najczęściej 
przedsiębiorstwa mające nieuregulowane płatności informują, że ich wartość nie przekracza 10% należności 
lub zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług. W strukturze przeterminowanych płatności handlowych 
udział tych o większej wartości (przekraczających 10% agregatu) zmniejsza się w przypadku należności, a 
pozostaje stabilny w odniesieniu do zobowiązań.  

Bardzo wysoką zdolność do regulowania zobowiązań deklarują firmy ze sprzedażą zorientowaną na rynek 
krajowy, czemu służą wciąż dobre prognozy popytu. Wyraźnie obniżył się odsetek firm wytwarzających 
dobra konsumpcyjne trwałe, które mówią o braku problemów z regulowaniem zobowiązań wobec 
kontrahentów, a o niewielkim pogorszeniu poinformowały firmy handlowe. Wciąż najniższą, ale z oznakami 
poprawy, zdolność do obsługi zobowiązań handlowych deklarują firmy budowlane. Kontynuacja poprawy 
obsługi zadłużenia pozabankowego widoczna jest także w sektorze MSP.  

W przekroju branżowym najniższy udział przeterminowanych należności mają firmy usługowe (36,5% firm 
z tendencją spadkową) i budowlane (ok. 35%). Z kolei najczęściej niski udział przedterminowych zobowiązań 
deklarują firmy z sektora Usług oraz Handlu. Mimo że w Przetwórstwie przemysłowym rośnie udział firm, 
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które posiadają duże przeterminowane płatności, to nie zmienia to ich deklarowanej wysokiej zdolności do 
terminowej obsługi zobowiązań handlowych.  

 

 

Wykres 107 Obsługa zobowiązań handlowych 
[odsetek odpowiedzi] 

Wykres 108 Struktura przeterminowanych 
należności i zobowiązań handlowych [odsetki 
odpowiedzi] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 
GUS, opracowanie NBP 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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44 Na podstawie ostatniego badania KE “Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) 2019”. Od 2013 r. raport 
publikowany jest raz w roku, przy czym pytania dotyczą ostatniego półrocza poprzedzającego badanie. 

Ramka 3 Wykorzystanie kredytu handlowego przez europejski sektor MSP i 
następstwa opóźnień płatniczych  

Według ostatniego badania KE44 wśród krajów Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa są jednymi z 
częściej korzystających z kredytów handlowych, jako źródła finansowania działalności (35% wobec średnio 
17% w UE). W drugiej połowie 2019 r. wśród krajów europejskich niemal co druga firma doświadczyła zatorów 
płatniczych. Według nieco ponad 32% badanych firm europejskich były to problemy pojawiające się okresowo, 
a dla około 15% badanych problem z odzyskiwaniem należności dotykał ich regularnie. W przypadku polskich 
przedsiębiorstw opóźnienia dotyczą ponad 70% badanych firm i dla około połowy z tych firm jest to problem 
pojawiający się regularnie (w przypadku czeskich problem można uznać za mało dotkliwy biorąc pod uwagę 
znikome znaczenie kredytu handlowego w źródłach finansowania. W 2019 r. ok 6% badanych czeskich firm 
skorzystało z tej formy finansowania działalności).  

Niska moralność płatnicza w obrocie handlowym zawsze wywołuje niekorzystne zjawiska. W zależności od 
kraju i sytuacji płynnościowej firm tam działających, skala negatywnych następstw opóźnień płatniczych 
rozciąga się od ograniczenia tempa rozwoju po upadłości firm. Według badania KE, najczęstszym następstwem 
występowania nieterminowych płatności jest opóźnianie płatności względem kontrahenta (pojawianie się 
zatorów płatniczych). W krajach strefy euro, częściej niż w pozostałych krajach UE (np. w Polsce), brak 
terminowego spływu środków w relacjach handlowych pogarsza zdolność firm do terminowego regulowania 
zobowiązań wobec banków, a także przyczynia się do redukcji skali wzrostu inwestycji i zatrudnienia. W 
podobnym stopniu w Polsce, jak i w strefie euro, występowanie zatorów płatniczych ogranicza możliwości 
rozwoju bieżącej działalności i zwiększania produkcji.  

Wykres 109 Odsetki przedsiębiorstw w UE 
doświadczających opóźnień płatniczych  

Wykres 110 Konsekwencje opóźnień w 
otrzymywaniu płatności [odsetek odpowiedzi] 

  
Źródło: Survey on the Access to Finance of Enterprises 
(SAFE) 2019, opracowanie NBP 

Źródło: Survey on the Access to Finance of Enterprises 
(SAFE) 2019, opracowanie 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 grudniu 
2019 r. W badaniu SM wzięło udział 2710 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 2019 r. wyniosła 17 365, tj. 
223 mniej jednostek niż we wrześniu 2018 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). 
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• wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy z 
zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy z 
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  
• OPTIN - – ogólna ocena optymizmu inwestorów, mierzona udziałem przedsiębiorstw planujących 

rozpoczęcie nowych inwestycji, wzrost nakładów lub rozszerzenie skali realizowanych inwestycji 
• 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 
• Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = relacja zobowiązań krótkoterminowych do sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 
• Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = relacja zobowiązań długoterminowych do sumy 

bilansowej wyrażona w procentach. 
 APROBOWAŁ ZATWIERDZIŁ 
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