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Szybki Monitoring NBP 

Streszczenie 

Streszczenie 

W IV kw. 2017 r. uwarunkowania popytowe w sektorze przedsiębiorstw były dobre, a dynamika sprzedaży 

utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanych w ostatnich kwartałach, przy czym sprzedaż zagraniczna 

rosła zdecydowanie szybciej niż krajowa. W I kw. 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze 

przedsiębiorstw, podobnie jak perspektywy dla popytu na II kw. 2018 r. (choć te ostatnie są mniej korzystne niż 

w poprzednim kwartale). 

W IV kw. koszty pracy rosły w szybkim tempie 11% r/r, do którego przyczynił się zarówno wzrost zatrudnienia, 

jak i wzrost płac. Na utrzymanie wysokiego popytu na pracę w przyszłości wskazują oczekiwania 

przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Wysoki popyt na pracę i problemy ze znalezieniem 

pracowników sprzyjają wzrostowi wynagrodzeń, który coraz częściej przewyższa wzrost wydajności, 

wpływając ujemnie na wyniki przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej skłonne do zwiększenia 

zatrudniania pracowników z zagranicy.   

Choć wynik na sprzedaży w IV kw. 2017 r. uległ nieznacznemu obniżeniu, to ze względu na dodatnie różnice 

kursowe i wyższe dotacje wynik finansowy netto i rentowność obrotu poprawiły się. Niższa rentowność 

sprzedaży w warunkach szybko rosnących przychodów była skutkiem wzrostów kosztów, głównie surowców 

i pracy, a jedynym czynnikiem poprawiającym rentowność na działalności operacyjnej był spadek ceny 

relatywnej zaopatrzenia względem ceny produkcji. Bieżące oceny własnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych 

przedsiębiorstw uległy w I kw. 2018 r. nieznacznemu pogorszeniu, pozostając jednak na wysokich historycznie 

poziomach. Mimo aprecjacji kursu złotego opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a jednocześnie 

bieżący kurs złotego nie jest ograniczeniem dla opłacalności importu. Przedsiębiorstwa przewidują poprawę 

własnej sytuacji w 2018 r., najprawdopodobniej dzięki utrzymującym się korzystnym perspektywom sprzedaży. 

W IV kw. 2017 r. odnotowano kontynuację umiarkowanej tendencji wzrostowej cen produkcji w całej 

gospodarce, przy jednoczesnym wyhamowaniu tendencji wzrostowej cen produkcji w przemyśle, w 

szczególności w działach oferujących dobra energetyczne i zaopatrzeniowe, co przyczyniło się do spowolnienia 

wzrostu cen zaopatrzenia. Prognozy przedsiębiorstw na II kw. br. wskazują na nieco wolniejszy wzrost cen, 

zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Względnie ważniejszym czynnikiem wpływającym na 

ceny produkcji wydaje się być koszt surowców, a mniej ważnym – koszt pracy. 

W 2017 r. inwestycje w gospodarce narodowej wzrosły, w dużej części w związku z inwestycjami publicznymi. 

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w IV kw. 2017 r. wzrosły, głównie dzięki ożywieniu 

inwestycji przedsiębiorstw publicznych. Wzrost inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wspierała poprawa 

tempa wdrażania funduszy unijnych. Nastąpiło mocne odbicie inwestycji w grupie największych inwestorów, 

jednocześnie stabilnie rosną nakłady firm realizujących inwestycje o mniejszej skali. Przyspieszenie inwestycji 

w sektorze przedsiębiorstw wiązało się przede wszystkim ze stopniowym ożywieniem inwestycji budowlanych. 

Optymizm badanych w SM NBP inwestorów w jest I półroczu 2018 r. wyższy niż w całym 2017 r. Wyższe 

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

Dynamika zmian pasywów i ich składowych wskazuje na brak większych zagrożeń dla sytuacji finansowej 

sektora przedsiębiorstw. W IV kw. 2017 r. zadłużenie większych przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek 

spadło, choć dane statystyki monetarnej NBP wskazują na jego wzrost ogółem. Wyniki SM NBP wskazują, że w 

I kw. 2018 r. odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych nie zmienił się. Wskaźnik prognoz popytu na 

kredyt na II kw. 2018 r. wzrósł nieznacznie. W IV kw. 2017 r. zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia 

kredytowego i/lub pożyczkowego z nadwyżki finansowej pozostała dobra, a ankietowane firmy wskazały także 

na niewielką poprawę zdolności do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego w I kw. 2018 r. 

Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw w końcu 2017 r. pozostawała bezpieczna, a wskaźniki płynności 

znajdowały się na historycznie wysokich poziomach. Również sytuacja płatnicza sektora przedsiębiorstw 

pozostawała dobra. W I kw. 2018 r. poprawiła się deklarowana zdolność do obsługi zobowiązań handlowych. 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

W IV kw. 2017 r. uwarunkowania popytowe w sektorze przedsiębiorstw były dobre, a dynamika 

sprzedaży, zarówno nominalna, jak i realna, utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanych w 

ostatnich kwartałach. Wyniki ostatnich edycji Szybkiego Monitoringu NBP wskazywały na korzystne 

uwarunkowania popytowe przedsiębiorstw w IV kw. 2017 r. Potwierdziły to dane finansowe – w IV kw. 2017 

r. roczne tempo wzrostu nominalnych przychodów ze sprzedaży ogółem wyniosło 8,5% w ujęciu 

nominalnym oraz 6,5% w ujęciu realnym tj. w obydwu przypadkach o ok. 2,3 pp. powyżej odpowiednich 

średnich długookresowych. 

Sprzedaż zagraniczna rosła w IV kw. 2017 r. zdecydowanie szybciej niż sprzedaż krajowa. Dynamika 

sprzedaży zagranicznej w IV kw. ub. r. wzrosła do 12,3% r/r w ujęciu nominalnym oraz 13% w ujęciu 

realnym. Wzrost dynamiki eksportu wynikał z przyspieszenia dynamiki eksportu w grupie największych 

eksporterów – obniżyła się bowiem zarówno mediana dynamiki eksportu, jak i odsetek przedsiębiorstw, 

które odnotowały wzrost eksportu w relacji rocznej. Dynamika sprzedaży krajowej obniżyła się natomiast 

zarówno w ujęciu nominalnym (do 7,2% r/r), jak i realnym (do 3,8% r/r), ale obniżenie się dynamiki sprzedaży 

krajowej nastąpiło głównie w przemyśle, w grupie bardzo dużych przedsiębiorstw.   

Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 3 Mediana dynamiki przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 4 Odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów 

ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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W I kw. 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. Wyniki ostatniej 

edycji SM NBP wskazują, że w I kw. 2018 r. stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych osiągnął 

historyczne maksimum, a odsetek przedsiębiorstw deklarujących niedostateczny popyt jako barierę rozwoju 

– historyczne minimum. Równocześnie, wskaźniki niedoboru zapasów produktów gotowych i towarów 

kształtują się na poziomach zbliżonych do historycznych maksimów. Obecnie, w chwili osiągnięcia pełni 

wykorzystania możliwości wytwórczych przedsiębiorstwa częściej niż zmiany cen deklarują działania 

zmierzające do zwiększania zdolności produkcyjnych – głównie jednak poprzez podwykonawstwo lub 

zwiększenie zatrudnienia, a w mniejszym stopniu przez inwestycje. 

Wykres 5 Bariera popytu (s.a.) i stopień 

wykorzystania zdolności produkcyjnych (s.a.) [w 

%] 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 6 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a., saldo 

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

[w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Perspektywy dla popytu na II kw. 2018 r. są dobre, ale mniej korzystne niż w poprzednim kwartale. 

Obniżenie się wskaźników prognoz popytu oraz produkcji pozwala oczekiwać w II kw. 2018 r. nieznacznej 

korekty pozytywnych tendencji w zakresie popytu i sprzedaży. Ponieważ jednak analizowane wskaźniki 

notują wartości wyraźnie przekraczające długookresowe średnie, perspektywy dla popytu i sprzedaży wciąż 

są korzystne. Słabsze prognozy popytu w II kw. 2018 r. dotyczą zarówno popyt krajowego, jak i 

zagranicznego. W przekroju branżowym silnej poprawy popytu można oczekiwać jedynie wśród 

producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. 

Wykres 7 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu i 

produkcji [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

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

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

wykorzystanie mocy (L) bariera popytu (P)

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

produkty gotowe towary

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

popyt produkcja

-12

-6

0

6

12

18

24

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

eksporterzy niewyspecjalizowani

eksporterzy wyspecjalizowani



 

4 

 

Koszty pracy i wydajność 
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Koszty pracy i wydajność 

W IV kw. koszty pracy rosły w szybkim tempie 11% r/r, o 0,2 pp. szybszym niż w poprzednim kwartale. 

Koszty pracy były najszybciej rosnącą kategorią kosztów. Rosły bowiem o 0,9 pp. szybciej od kosztów 

materiałów i surowców (w tym półproduktów i energii), o 1,4 pp. szybciej od kosztów usług obcych i o 2,8 

pp. szybciej od ogółu kosztów sektora przedsiębiorstw. Do wyższej dynamiki kosztów pracy przyczynił się 

szybszy wzrost kosztów świadczeń, przy nieznacznie wolniejszym wzroście kosztów samych wynagrodzeń. 

Obecne tempo wzrostu kosztów pracy jest najwyższe od 2008 r., tj. okresu dynamicznego rozwoju 

gospodarki sprzed światowego kryzysu finansowego, i to pomimo stosunkowo niskiej inflacji. Dynamika 

kosztów pracy przewyższa dynamikę kosztów ogółem oraz przychodów prawie nieprzerwanie od pięciu lat, 

co oznacza, że procesy zachodzące obszarze zatrudnienia i wynagradzania pracowników były czynnikami 

obniżającymi rentowność sektora przedsiębiorstw.  

Do wzrostu kosztów pracy przyczynił się wzrost zatrudnienia1 w IV kw. 2017 r., o 3,9% r/r, który 

dodatkowo przyspieszył (o 0,2 pp.) w stosunku do III kw. ub.r. Dynamika zatrudnienia kształtowała się na 

najwyższym od 2008 poziomie, podobnie jak tempo wzrostu kosztów pracy. Wzrost zatrudnienia w 

zbliżonym stopniu wynikał ze zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwach istniejących w dwóch 

kolejnych latach, co ze zmian zatrudnienia netto wynikających z tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw. 

Jednocześnie, popyt na pracę w firmach istniejących jest silny i obejmuje dużą część podmiotów – w 

przedsiębiorstwach sprawozdających się w dwóch kolejnych okresach odsetek firm zwiększających 

zatrudnienie przewyższał o 7,7 pp. udział firm dokonujących redukcji. 

Wykres 9 Wskaźnik prognoz zatrudnienia [pp.] oraz 

dynamika zatrudnienia [%] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP oraz dane wyniki finansowe, 

dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 10 Bariera braku pracowników (na 

podstawie otwartego pytania o bariery rozwoju) 

[w %] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Na utrzymanie wysokiego popytu na pracę w przyszłości wskazują oczekiwania przedsiębiorstw 

ankietowanych w ramach SM NBP. Wskaźnik prognoz zatrudnienia od 2013 r. charakteryzuje się tendencją 

wzrostową i pomimo spadku w ostatnim kwartale, kształtuje się na wysokim poziomie – przedsiębiorcy 

znacznie częściej planują zatrudniać niż zwalniać pracowników. Konsekwencją niskiej stopy bezrobocia 

(6,1%, szacunek MRIPS za luty b.r.) są większe problemy pracodawców z pozyskaniem nowych 

pracowników. Na wysokim poziomie (42%, wg SM NBP) utrzymał się odsetek przedsiębiorstw, które 

deklarowały posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy. Na problem z pozyskaniem pracowników 

                                                             

1 W przedsiębiorstwach niefinansowych zatrudniających powyżej 49 pracowników 
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wskazują także odpowiedzi przedsiębiorstw na otwarte pytanie o problemy, które mogą w najbliższym 

czasie wpłynąć na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa. Najczęściej przedsiębiorcy wymieniali tu 

właśnie niedobory kadrowe (8,8% firm), niejasne i często zmieniające się przepisy (8,0%), rosnące ceny 

zaopatrzenia (5,8%). Odsetek przedsiębiorstw wskazujących problem braku kadr obniżył się wprawdzie 

względem ostatniego badania, jednak nadal pozostawał na wysokim poziomie. 

Wysoki popyt na pracę i problemy ze znalezieniem pracowników sprzyjają wzrostowi wynagrodzeń. 

Przeciętne nominalne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (niefinansowych, zatrudniających pow. 49 

pracowników) wzrosło w IV kw. o 6,6%. Jest to co prawda o 0,2 pp. wolniejszy wzrost niż w poprzednim 

kwartale, jednak wyraźnie szybszy, niż średnio w okresie ostatnich pięciu lat. Wzrost wynagrodzeń jest 

zatem również czynnikiem wzrostu kosztów pracy. Na utrzymanie tendencji wzrostowej wynagrodzeń w 

przyszłości wskazuje szereg wskaźników liczonych w oparciu o badania ankietowe SM NBP. Relatywnie 

wysoki jest zarówno odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia w II kw. br. (26,3%), 

jak i udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach planujących podwyżki (31,4%), a oba wskaźniki od pięciu 

lat charakteryzują się tendencją wzrostową. W trendzie wzrostowym jest także przeciętna skala 

planowanych podwyżek, która zwiększyła się do 6,5% (w grupie przedsiębiorstw, które zamierzają zmieniać 

wynagrodzenia). Jednocześnie przedsiębiorcy często odnotowują występowanie presji płacowej, tj. 69% firm 

(wg SM NBP), przy czym 22% sygnalizuje jej nasilenie. Także odsetek przedsiębiorstw wskazujących w 

pytaniu otwartym na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń jako bariery rozwoju, mimo spadku, 

kształtuje się istotnie powyżej średniej. Na poprawę pozycji przetargowej pracowników na rynku pracy 

wskazują także lepsze warunki oferowane zatrudnianym pracownikom. Zgodnie z badaniami SM NBP nowi 

pracownicy mogą bowiem obecnie liczyć na podobne warunki finansowe, co osoby już zatrudnione. 

Wykres 11 Prognozy podwyżek płac [w %.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 12 Presja pracowników na wzrost płac [w %] 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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bowiem, do 30%, odsetek przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców. Najczęściej zatrudnianiem 

obcokrajowców posiłkują się przedsiębiorstwa transportowe (42%) i z przetwórstwa przemysłowego (38%). 

Jednocześnie przedsiębiorstwa planują dalej zwiększać zatrudnienie obcokrajowców, najczęściej w 

transporcie (25% firm), w przemyśle przetwórczym oraz w budownictwie (po 24%).  

Wykres 13 Płace a wydajność [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 14 Odsetek firm zatrudniających 

obcokrajowców [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Choć wynik na sprzedaży w IV kw. 2017 r. uległ nieznacznemu obniżeniu, to ze względu na dodatnie 

różnice kursowe i wyższe dotacje wynik finansowy netto i rentowność obrotu poprawiły się. 

Najważniejszy element wyniku finansowego, tj. wynik na sprzedaży nominalnie obniżył się nieznacznie (o 

200 mln zł r/r), czemu towarzyszył spadek rentowności sprzedaży (o 0,4 pp. w skali roku, do 4,6%). Jednakże 

spadek ten był rekompensowany przez silną poprawę wyniku na pozostałej działalności (który wzrósł o 8,5 

mld zł r/r, głównie w efekcie dodatnich różnic kursowych oraz wyższych dotacji). Na skutek tych zmian 

wynik finansowy netto i rentowność obrotu netto, czyli wskaźniki obejmujące całą działalność 

przedsiębiorstw, wyraźnie zwiększyły się (wynik finansowy wzrósł o 8,3 mld zł w ujęciu rocznym i wyniósł 

30,5 mld zł, zaś rentowność obrotu netto zwiększyła się o 0,8 pp. i wyniosła 3,9%). Wskaźniki mierzące 

zmiany rentowności na poziomie indywidualnym pozostały względnie stabilne (po okresie wcześniejszych 

spadków) – odsetek firm rentownych wyniósł 80,9% wobec 81,5% w 2016 r., zaś mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto wyniosła 2,8% wobec 2,9% w 2016 r.  
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Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 15 Wskaźnik rentowności obrotu netto oraz 

wskaźnik rentowności sprzedaży [w %] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 16 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 

oraz z rentownością powyżej 5% [w %] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Obniżenie się rentowności sprzedaży w warunkach szybko rosnących przychodów było skutkiem 

wzrostów kosztów, głównie surowców i pracy. Mimo, że przychody ze sprzedaży w IV kw. ub.r. rosły 

stosunkowo szybko, to jednocześnie wzrost ten był wolniejszy (8,5% r/r) niż kosztów operacyjnych (8,9% r/r). 

W tempie szybszym niż sprzedaż rosły w szczególności: koszty surowców, materiałów i półproduktów (o 

11% r/r), koszty pracy (również o 11% - szczegółowo opisane w rozdziale Koszty pracy i wydajność), a także 

koszty usług obcych (o 9,7% r/r).  

Wykres 17 Główne składowe wyniku finansowego 

brutto [w mld zł] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

 

Wykres 18 Wkład głównych składowych 

kosztów sprzedaży do wzrostu tych kosztów      

[w pp.]  

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W IV kw. 2017 r. jedynym czynnikiem poprawiającym rentowność na działalności operacyjnej2 był spadek 

cen relatywnych zaopatrzenia względem cen produkcji3 (por. rozdział „Polityka cenowa i prognozy cen”). 

                                                             

2 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. 
3 Kształtowanie cen relatywnych sprzedawanej produkcji i zaopatrzenia oszacowano z wykorzystaniem deflatorów cenowych 

produkcji globalnej i zużycia pośredniego z RN. 
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Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

Do spadku wskaźnika rentowności przyczyniło się natomiast pogorszenie efektywności wykorzystania 

zaopatrzenia. Negatywnie na rentowność oddziaływał również wzrost realnych wynagrodzeń4, 

przewyższający wzrost wydajności pracy. Dane ankietowe sugerują, że czynnikiem silniej związanym z 

rentownością jest kształtowanie się cen surowców i materiałów zaopatrzeniowych. Respondenci, którzy w 

ciągu ostatniego roku podnieśli płace zgłaszają satysfakcjonujący poziom rentowności częściej (54,1%) niż 

pozostałe podmioty (43,9%), natomiast przedsiębiorstwa, które zanotowały wzrost cen surowców rzadziej 

osiągają satysfakcjonujący poziom rentowności (47,5%) niż firmy, które nie obserwowały wzrostu cen 

surowców (64% grupy). W dalszym ciągu dominującym sposobem reakcji na niską rentowność pozostaje 

redukcja kosztów lub zmiany organizacyjne, choć sposoby te wykorzystywane są obecnie z mniejszą 

częstotliwością niż rok temu. Natomiast wciąż stosunkowo rzadko (8% firm odczuwających problemy z 

zyskownością) przedsiębiorstwa decydują się na inwestycje w bardziej wydajne czy nowoczesne maszyny i 

technologie (por. rozdział Inwestycje). 

Wykres 19 Wpływ wzrostu cen surowców i płac na 

ocenę rentowności na rynku krajowym 
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na rentowność objęła przedsiębiorstwa biorące nieprzerwanie 

udział w badaniu ankietowym przez ostatnie pięć kwartałów. 

Firma została przypisana do grupy „wzrost płac”, jeśli 

przynajmniej raz w ciągu czterech pierwszych kwartałów 

zgłaszała zamiar podniesienia płac. Analogicznie w przypadku 

wzrostu cen surowców i materiałów – do grupy „wzrost cen” 

przypisano firmę, która choć raz prognozowała wzrost tych cen. 

Oceny rentowności dokonano w ostatnim, piątym kwartale, tj. 

w marcu br. 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 20 Wpływ zmian efektywności 

wykorzystania czynników produkcji oraz zmian cen 

relatywnych na zmiany rentowności na działalności 

operacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Bieżące oceny własnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw uległy w I kw. 2018 r. 

nieznacznemu pogorszeniu, pozostając jednak na wysokich historycznie poziomach. Oceny sytuacji 

ekonomicznej sektora przedsiębiorstw pogorszyły się nieznacznie w ujęciu kwartalnym, ale pozostawały 

powyżej swojej wartości sprzed roku oraz powyżej długookresowej średniej. Oceny tej sytuacji pogorszyły 

się przede wszystkim w przemyśle. Poprawę kondycji zanotowano natomiast w budownictwie i usługach 

(poza handlem detalicznym i transportem).  

  

                                                             

4 Wynagrodzeń nominalnych urealnionych wskaźnikiem cen produkcji globalnej. 
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Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 21 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 22 Bariery rozwoju [w %] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Problemy z obsadzeniem wakatów oraz zmiany podatkowo-regulacyjne są w dalszym ciągu wymieniane 

jako najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorstw. Za główną przeszkodę w rozwoju przedsiębiorstwa 

uważają obecnie brak pracowników oraz zmiany podatkowo-regulacyjne. Znaczenie obu rodzajów trudności 

uległo jednak nieznacznemu osłabieniu w ciągu ostatniego kwartału. Osłabiła się również bariera rosnących 

kosztów działalności czy wysokich kosztów pracy. W sumie 24,6% przedsiębiorstw (nieco więcej niż w 

poprzednim kwartale i w poprzednim roku) oceniło, że w obecnych warunkach nie istnieją dla nich żadne 

poważne bariery działalności. Szczególnie niewielkie historycznie znaczenie mają bariery: popytu oraz 

kosztów czy trudności w uzyskaniu kredytu. 

Wykres 23 Najczęstsze słowa wystepujące w pytaniu otwartym o bariery rozwoju 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Mimo aprecjacji kursu złotego opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a jednocześnie 

bieżący kurs złotego nie jest ograniczeniem dla opłacalności importu. W I kw. 2018 r. opłacalność eksportu 

rozliczanego w euro nie uległa większym zmianom. Opłacalność eksportu rozliczanego w dolarze 

amerykańskim – wskutek aprecjacji złotego względem dolara – obniżyła się natomiast do najniższego od 4 

lat poziomu. Wpływ obniżenia się opłacalności eksportu rozliczanego w dolarze na łączną opłacalność 

eksportu był jednak niewielki – odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni 
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Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów wzrosły w ostatnim kwartale tylko nieznacznie i wciąż 

kształtują się wyraźnie poniżej długookresowych średnich. Równocześnie bieżące notowania złotego w 

wysokim stopniu równoważą interesy eksporterów i importerów, bowiem odsetek przedsiębiorstw 

deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju osiągnął w I kw. 2018 r. historyczne minimum. Bieżące 

kursy głównych walut, w których rozliczany jest handel nie ograniczają zatem istotnie opłacalności zarówno 

eksporterów, jak i importerów. 

Wykres 24 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 25 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 26 Opłacalność eksportu [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 27 Opłacalność eksportu [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Osłabieniu uległy oceny niepewności przedsiębiorców oraz postrzeganie jej jako bariery rozwoju. 

Zmniejszenie się niepewności mogło być związane z utrwaleniem się dobrej sytuacji popytowej oraz 

osłabieniem się postrzeganych przez przedsiębiorstwa barier rozwoju. Poprawę ocen zanotowano w 

większości analizowanych sekcji i klas.  

Dzięki utrzymującym się korzystnym perspektywom sprzedaży przewidywana przez przedsiębiorstwa 

własna sytuacja w 2018 r. może się poprawić. Przedsiębiorstwa z wyraźnie większym niż kwartał temu 

optymizmem oceniły II kw. br. i najbliższe 12 miesięcy. Jest to spójne z utrzymaniem się korzystnych 

warunków sprzedaży (por. rozdział Uwarunkowania popytowe i sprzedaż) oraz osłabieniem się bariery 

niepewności. Poprawa oczekiwań dotyczących własnej sytuacji nastąpiła w wielu branżach i klasach. 
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Polityka cenowa i prognozy cen 

Szybki Monitoring NBP 

Wyjątek stanowi m.in. branża handlowa, co może być związane z zaobserwowanym w marcu br. 

pogorszeniem kondycji handlu detalicznego, słabszymi prognozami popytu oraz obowiązującym od marca 

br. ograniczeniem handlu w niektóre niedzielę. 

Wykres 28 Oceny niepewności [w pp.] 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP    

Wykres 29 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji 

[w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Polityka cenowa i prognozy cen 

W IV kw. 2017 r. odnotowano kontynuację umiarkowanej tendencji wzrostowej cen produkcji w całej 

gospodarce. Dynamika cen produkcji globalnej (wg. Rachunków Narodowych) w ujęciu rocznym 

nieznacznie wzrosła, do 2,1%, wobec 2,0% we wcześniejszych trzech kwartałach ub.r. Ceny produkcji 

globalnej rosły we wszystkich głównych obszarach działalności (poza informacją i komunikacją), a w 

przemyśle wzrost cen produkcji globalnej był zbliżony do wzrostu cen w całej gospodarce. Na możliwość 

utrzymania wzrostu cen produkcji globalnej w całej gospodarce w pierwszym kwartale br. wskazują 

deklaracje przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Przedsiębiorcy wyraźnie częściej podnosili 

ceny oferowanych produktów (24% firm,), niż je obniżali (3% firm). Dodatkowo, wskaźnik cen wyrobów 

własnych (saldo udziału firm podwyższających i obniżających ceny) wzrósł trzeci kwartał z rzędu. 

Od IV kw. ub.r. obserwuje się natomiast hamowanie tendencji wzrostowej cen produkcji w przemyśle. 

Mimo stabilnego wzrostu cen w gospodarce dynamika PPI uległa silnemu obniżeniu w końcu ub.r., a w 

poszczególnych miesiącach I kw. br. dynamika roczna PPI kształtowała się blisko zera. Najsilniej obniżyła 

się dynamika cen w działach oferujących dobra energetyczne i zaopatrzeniowe, do czego przyczyniło się 

spowolnienie tendencji wzrostowej cen surowców na rynkach światowych, w tym głównie surowców 

energetycznych. Ujemnie na ceny producenta oddziałuje także aprecjacja złotego, zarówno w stosunku do 

dolara, w którym notowane są surowce, jak i do euro, w którym rozliczana jest większość polskiego eksportu. 

Ponieważ przemysł odpowiada za 38% produkcji globalnej (w 2017 r.), wyhamowanie dynamiki cen w I kw. 

br. w tej gałęzi będzie oddziaływało spowalniająco na wzrost cen w całej gospodarce. 
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Polityka cenowa i prognozy cen 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 30 Roczna dynamika wskaźnika cen 

produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz 

wskaźnika PPI [w %]  

 
Źródło: GUS 

Wykres 31 Odsetki firm deklarujących zmianę cen 

głównych produktów lub usług [w %] oraz 

wskaźnik cen bieżących [saldo, w pp.]  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Spadek dynamiki cen w przemyśle, w szczególności w działach oferujących dobra energetyczne i 

zaopatrzeniowe, przyczynił się do spowolnienia wzrostu cen zaopatrzenia zużywanego w procesie 

produkcji sektora przedsiębiorstw5. Deflator zużycia pośredniego (RN) obniżył się w IV kw. ub.r. do 1,3% 

r/r, tj. poniżej tempa wzrostu cen produkcji globalnej. Oznacza to, że kształtowanie cen relatywnych 

(produkcji względem zaopatrzenia) sprzyjało opłacalności prowadzenia działalności i rentowności 

(porównaj z dekompozycją zmian rentowności w rozdziale Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw). 

Dodatkowo, indeks PPI za styczeń i luty br. wskazuje na dalsze wyraźne spowolnienie dynamiki cen 

produkcji, silniejsze dla przedsiębiorstw oferujących dobra zaopatrzeniowe i energetyczne (tj. dobra 

najczęściej zużywane w procesie produkcyjnym innych przedsiębiorstw), niż produkujących dobra finalne – 

konsumpcyjne i inwestycyjne. Poza spowolnieniem dynamiki cen w całej gospodarce powinno się to 

dodatkowo przekładać na wzrost cen relatywnych produkcji finalnej względem zaopatrzenia.  Może o tym 

świadczyć obniżenie się odsetka przedsiębiorstw, które jako barierę działalności postrzegają wzrost kosztów 

zaopatrzenia (wg SM NBP). 

Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw na II kw. br. sugerują wolniejszy wzrost cen, zarówno 

produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia potrzebnego do produkcji. Zgodnie z wynikami SM NBP w 

stosunku do poprzedniego badania obniżyła się bowiem przeciętna skala planowanych podwyżek cen 

oferowanych produktów. Jednocześnie zmniejszył się udział firm planujących podnoszenie cen wyrobów 

własnych – obecnie przewyższa on odsetek firm planujących redukcję cen o 40 pp. Na obniżenie prognoz cen 

wyrobów własnych wpłynęły niższe oczekiwania wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych 

w procesie produkcyjnym. Obecne poziomy, zarówno wskaźnika prognoz cen własnych, jak również 

prognoz cen materiałów i surowców pozostają jednak relatywnie wysokie, na tle obserwacji z ostatnich pięciu 

lat. Obniżyła się również skala przełożenia wzrostu cen surowców na ceny wyrobów własnych – lekko 

obniżył się odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm 

oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji (do 69%). 

 

                                                             

5 Tj. zużycia pośredniego, obejmującego surowce i materiały, energię oraz usługi obce.  
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Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

 

Wykres 32 Oczekiwania zmian cen produkcji 

własnej oraz cen materiałów i surowców  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 33 Notowania cen surowców na rynkach 

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

odsetek przedsiębiorstw postrzegających ceny 

zaopatrzenia jako barierę działalności 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Względnie ważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny produkcji wydaje się być koszt surowców, a 

mniej ważnym – koszt pracy. Analiza danych ankietowych wskazuje, że wśród czynników, które mają 

zasadnicze znaczenie dla kształtowania cen produkcji, przedsiębiorstwa najczęściej wymieniają koszty 

surowców (40% firm zmieniających ceny). Istotnie mniejsze znaczenie mają natomiast, koszty pracy (28% 

firm zmieniających ceny). Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw prognozujących podniesienie cen wyrobów 

własnych pośród przedsiębiorstw oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców potrzebnych do 

produkcji jest zazwyczaj wyższy, niż analogiczny odsetek wśród przedsiębiorstw planujących wzrost 

wynagrodzeń. Większe znaczenie kosztów zakupu surowców wynika, po pierwsze – z ponad dwukrotnie 

wyższego udziału kosztów zaopatrzenia (28%) niż kosztów pracy (12,5%) w kosztach operacyjnych, po 

drugie – z większej zmienności cen surowców niż wynagrodzeń, oraz po trzecie – z faktu, że negatywny 

wpływ wzrostu realnych wynagrodzeń na zyski firm jest często kompensowany przez wzrost 

produktywności pracy (por. wyniki dekompozycji rentowności w rozdziale Wyniki finansowe i ocena sytuacji 

przedsiębiorstw, w szczególności Wykres 20). 

Inwestycje 

W 2017 r. inwestycje w gospodarce narodowej wzrosły, w dużej części w związku z inwestycjami 

publicznymi. W 2017 r. dynamika nakładów na środki trwałe w gospodarce przyspieszała w kolejnych 

kwartałach i w IV kw. wyniosła realnie 5,4% r/r (po wzroście o 3,6% w III kw. ub.r.). Według szacunków 

DAE NBP głównym motorem wzrostu inwestycji w ub.r. były przyspieszające inwestycje sektora 

publicznego, przy czym nadal obniżały się inwestycje sektora przedsiębiorstw. 
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Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 34 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane 

kwartalne] 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w IV kw. 2017 r. wzrosły, głównie dzięki 

ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw publicznych, jednak poziom nakładów firm publicznych jest 

wciąż niski (por. Ramka 1). Dynamika realna inwestycji w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw 

przyspieszyła do 10,8% r/r (po wzroście o 0,1% w III kw.). Wzrost inwestycji w IV kw. skoncentrowany był 

głównie w przedsiębiorstwach publicznych (wzrost o 50,2% po wzroście o 11,4% w III kw. r/r w cenach 

bieżących), jednak skala inwestycji tej grupy podmiotów po spadku w początku 2016 r. pozostaje nadal 

obniżona.   

Wykres 35 Stopa wzrostu inwestycji wg form 

własności [w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące] 

 

Wykres 36 Inwestycje wg sektorów własności 

[indeks jednopodstawowy, 2012=100, dane 

kwartalne, s.a.] 

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

Poprawa dynamiki inwestycji w sektorze przedsiębiorstw (zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym) 

jest głównie związana z czynnikami o charakterze cyklicznym. Może to sygnalizować utrzymanie się 

wzrostu inwestycji w kolejnych kwartałach. Tempo wzrostu inwestycji w ujęciu kwartalnym zbliża się do 

średnich wyników z lat 2014-2015 (11,5% kw/kw s.a., wobec średnio 12% w porównywanym okresie).  

  

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017
pozostałe zagraniczna

publiczny prywatna krajowa

40

60

80

100

120

140

160

2007 2009 2011 2013 2015 2017

prywatny publiczny ogółem



 

15 

 

Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 37 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 

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

 

 

Wykres 38 Inwestycje przedsiębiorstw 

a wykorzystanie funduszy unijnych [r/r, dane 

kwartalne, ceny bieżące, w pp.] 

 
Do sektorów o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych 

zaliczono budownictwo, dostarczanie wody, energetykę i transport 

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

HP) oraz Szybki Monitoring NBP 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wzrost inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wspierała poprawa tempa wdrażania funduszy unijnych. 

W IV kw. ub.r. odnotowano silny pozytywny wkład sektorów o znaczącym wykorzystaniu środków 

unijnych6 do dynamiki inwestycji. Sprzyjało temu przyspieszenie wydatkowania unijnych środków 

pomocowych (wartość inwestycji w składanych wnioskach o dofinansowanie wzrosła w ub.r. o 84,9% r/r, 

wartość podpisanych umów – o 143,4%, a wartość we wnioskach o płatności - o 161,5%, dane Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju). Dane odnośnie tempa kontraktowania środków i postęp w wypłatach dla 

beneficjentów (dotychczas Polsce wypłacono 12% dostępnej puli) sugerują dalszą poprawę dynamiki 

inwestycji, jak również poprawę sytuacji ekonomicznej dofinansowywanych podmiotów. 

Nastąpiło mocne odbicie inwestycji w grupie największych inwestorów, jednocześnie stabilnie rosną 

również nakłady firm realizujących inwestycje o mniejszej skali. W IV kw. ub.r. wkład grupy 

największych inwestorów we wzrost inwestycji był dodatni i zbliżony do wyników z 2014 r., czyli okresu 

względnie szybkiego wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. Równocześnie wciąż stabilna jest 

aktywność inwestycyjna pozostałych przedsiębiorstw, realizujących mniejsze inwestycje (przedsiębiorstwa 

spoza pierwszego tysiąca największych inwestorów). Wskazują na to m.in. też statystyki pozycyjne w 

rozkładach wskaźników jednostkowych. Z perspektywy danych jednostkowych skala osłabienia 

inwestycyjnego w 2016 r. była bowiem znacznie płytsza niż w danych zagregowanych. Wydatki 

inwestycyjne w relacji do majątku trwałego (tempo odnawiania majątku) wciąż pozostają jednak istotnie 

niższe w porównaniu do okresu wysokiej aktywności inwestycyjnej z okresu poprzedzającego kryzys 

2008/2009.  

  

                                                             

6 Na podstawie szacunków NBP do sektorów o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych zaliczono budownictwo, 

dostarczanie wody, energetykę i transport (Raport o Inflacji, Lipiec 2017, NBP) 
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Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 39 Stopa wzrostu inwestycji według 

wielkości inwestycji w przedsiębiorstwie [dane 

kwartalne, r/r, ceny bieżące, w pp.] 

 

Wykres 40 Tempo odnawiania majątku  

 

 

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

Przyspieszenie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wiązało się przede wszystkim ze stopniowym 

ożywieniem inwestycji w budynki i budowle, po ich gwałtownym spadku w 2016 r. W IV kw. inwestycje 

w budynki i budowle wzrosły o 18,4% r/r, a w całym ub.r. o 2,6%, po spadku o 20,5% w 2016 r. (r/r, ceny 

bieżące). W IV kw. ub.r. zwiększonym inwestycjom budowlanym towarzyszyły także większe nakłady na 

maszyny i urządzenia (wzrost o 8,3% r/r). Prowadzenie inwestycji budowlanych w przedsiębiorstwach mogą 

ograniczać rosnące koszty inwestycji (wzrost cen materiałów i surowców budowlanych) oraz trudności z 

pozyskiwaniem wykonawców (braki kadrowe oraz rosnące wynagrodzenia). Doświadczenia historyczne 

wskazują, że problemy te mogą nasilać się m.in. w efekcie wzmożonych inwestycji infrastrukturalnych. W 

ujęciu branżowym pozytywnie na dynamikę inwestycji sektora przedsiębiorstw oddziaływały głównie silnie 

rosnące inwestycje przedsiębiorstw transportowych (wzrost o 64,4% r/r), przyspieszenie inwestycji w 

przetwórstwie (wzrost o 8,9 % r/r), oraz wygaszenie głębokich spadków nakładów w energetyce (wzrost o 

3,3% r/r). Przyspieszenie inwestycji w transporcie objęło przede wszystkim firmy publiczne, co może mieć 

związek z postępem we wdrażaniu funduszy unijnych.  

Wykres 41 Stopa wzrostu nakładów w podziale 

rodzajowym [r/r, c. bieżące, dane kwartalne, w pp.] 

 

Wykres 42 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 

Optymizm badanych w SM NBP inwestorów na I półrocze 2018 r. jest wyższy niż w 2017 r., głównie dzięki 

poprawie perspektyw sektora publicznego. Stopniowo rośnie udział przedsiębiorstw planujących 

rozpocząć nowe inwestycje (23,6%, wzrost o 0,7 pp. kw/kw i o 1,5 pp. r/r). Korzystnie kształtują się również 
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Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

wskaźniki mierzące skalę rozpoczynanych inwestycji. Na wysokim poziomie utrzymują się roczne prognozy 

zmian wielkości nakładów inwestycyjnych. Poprawie uległy prognozy zmian wielkości nakładów w planach 

o horyzoncie kwartalnym. Przełożyło się to na poprawę wskaźnika optymizmu inwestorów, 

uwzględniającego syntetycznie wskazania wszystkich monitorowanych kwartalnie wskaźników aktywności 

(jest to wskaźnik najsilniej skorelowany z dynamiką inwestycji w sektorze przedsiębiorstw), jednak część 

tego wzrostu ma charakter sezonowy, bowiem wskaźnik odsezonowany sugeruje możliwość lekkiego 

osłabienie nastrojów inwestorów w II kw. br.  

Wykres 43 Wskaźnik nowych inwestycji [w % 

liczby przedsiębiorstw] i planowana zmiana 

wielkości nakładów [saldo, w pp.] 

 
Wskaźnik nowych inwestycji - udział przedsiębiorstw 

planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w 

perspektywie kwartału 

Wykres 44 Ogólna ocena optymizmu inwestorów 

[w % liczby przedsiębiorstw] i dynamika inwestycji 

w SP F01 [w % r/r] 

 
OPTIN – ogólna ocena optymizmu inwestorów liczona 

jako udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie 

nowych inwestycji i/lub wzrost skali nakładów 

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

GUS, opracowanie NBP 

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

unijnych. Wskazuje na to wyraźne ożywienie wszystkich ocen planowanych inwestycji 

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

których środki unijne mają mniejsze znaczenie, prognozy inwestycji są wprawdzie dobre, natomiast nie 

obserwowane są sygnały wskazujące na wyraźne przyspieszenie inwestycji. 

Wykres 45 Planowana zmiana roczna wielkości nakładów ogółem w planach rocznych [saldo, w pp.]  

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

Szybki Monitoring NBP 

Przedsiębiorstwa planujące inwestycje, zwłaszcza związane z rozbudową zdolności produkcyjnych, 

zgłaszają także większy popyt na pracę i najsilniej odczuwają braki kadrowe. Dane SM NBP wskazują, że 

brak pracowników jest częstszym problemem wśród inwestujących przedsiębiorstw (aktywność 

inwestycyjna firm zgłaszających wakaty jest wyższa). Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw realizujących 

inwestycje w rozbudowę potencjału produkcyjnego, gdzie równolegle z ekspansją planowane jest 

dodatkowe zatrudnienie. Pozostałe przedsiębiorstwa, zarówno prowadzące inwestycje nie związane z 

rozbudową majątku produkcyjnego, jak i nieinwestujące, zgłaszają niższe plany wzrostu zatrudnienia. 

Przedsiębiorstwa zwiększające potencjał produkcyjny zarówno silniej odczuwają braki kadrowe, jak i 

bardziej zwiększają płace w stosunku do reszty badanych przedsiębiorstw. Mają ku temu większe 

możliwości, ze względu na wyraźnie lepszą sytuację ekonomiczną, korzystniejsze oczekiwania popytowe i 

dynamiczniej rosnącą produkcję. Częściej korzystają też z poprawy koniunktury zagranicznej (70% tych firm 

to eksporterzy).  

Wykres 46 Wakaty a rodzaj planowanych 

inwestycji [% przedsiębiorstw zgłaszających 

wakaty, w latach 2010-2015 badanie wakatów nie 

było realizowane] 

 

Wykres 47 Plany wzrostu zatrudnienia a rodzaj 

planowanych inwestycji [w pp., saldo] 

 

 

 

Źródło: SM NBP Źródło: SM NBP 

Finansowanie działalności 

Dynamika zmian pasywów i ich składowych, wobec stabilnych, bezpiecznych zmian składników 

aktywów, wskazuje na brak większych zagrożeń dla sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw. W IV 

kw. 2017 r. kapitały własne przedsiębiorstw rosły wyraźnie szybciej niż w poprzednich kwartałach, jak 

również w analogicznym okresie poprzedniego roku, osiągając tempo wzrostu 7,9% r/r. Przełożyło się to na 

kolejny, lekki wzrost poziomu samofinansowania sektora przedsiębiorstw. Niemniej w IV kw. 2017 r., 

podobnie jak w poprzednich kwartałach, utrzymało się również wysokie tempo wzrostu zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług (10,6% r/r), co spowodowało, że udział kredytu handlowego brutto w sumie bilansowej 

wzrósł. W IV kw. 2017 r. spadło zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, co spowodowało, że ich rola we 

wzroście pasywów była ujemna. Mimo pewnego spadku wskaźnika ogólnego zadłużenia, nieznacznie 

wzrósł odsetek przedsiębiorstw (do 5,6%) z ujemnymi kapitałami własnymi (w których wartość zobowiązań 

i rezerw na zobowiązania przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa), ze względu na częściej 

występujące ujemne kapitały w małych przedsiębiorstwach. W tendencji spadkowej pozostał wskaźnik 

trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów (kapitały obce 

długoterminowe oraz własne) w finansowanie bieżącej działalności, czyli tzw. kapitał pracujący. Wpływa na 

to obniżający się udział zobowiązań długoterminowych na rzecz wzrostu udziału zobowiązań 
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Finansowanie działalności 

Szybki Monitoring NBP 

krótkoterminowych w sumie pasywów. Nadwyżkę kapitałów stałych ponad aktywa trwałe posiadało 72,5% 

badanych firm, a ok. 57,3% przedsiębiorstw finansowało w całości aktywa trwałe kapitałem własnym.  

Wykres 48 Dynamika zmian pasywnej strony 

bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 

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

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 49 Odsetek przedsiębiorstw, u których 

kapitał własny przekracza wartość aktywów 

trwałych oraz odsetek przedsiębiorstw, u których 

zadłużenie ogółem nie przekracza sumy aktywów  

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W IV kw. 2017 r. spadło zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek. Dotyczyło to zarówno 

zadłużenia długoterminowego (w ujęciu rocznym i kwartalnym), jak i kredytów i pożyczek 

krótkookresowych (niższy w relacji do poprzedniego kwartału, ale przy względnie wysokiej dynamice 

rocznej). Udział kredytobiorców/pożyczkobiorców w badanej populacji wzrósł w efekcie utrzymującego się 

rosnącego popytu na kredyty i/lub pożyczki krótkoterminowe. Spadki zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczek nie koncentrują się w wąskiej grupie przedsiębiorstw, a dotyczą – w różnej skali - nieco ponad 

połowy badanych działów PKD. Spadek zadłużenia długoterminowego – w tym zadłużenia kredytowego – 

należy wiązać ze względnie niską aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw, jak i niską skłonnością 

przedsiębiorstw do finansowania inwestycji ze środków bankowych. Z kolei zwiększające się 

zapotrzebowanie na finansowanie krótkoterminowe jest pochodną rosnących obrotów (jak również 

rosnących kosztów działalności sektora przedsiębiorstw), wymagających coraz większych bieżących 

nakładów. W IV kw. 2017 r. z kredytów i/lub pożyczek korzystało nieco ponad 66,4% populacji objętej 

sprawozdawczością GUS. Około 36% przedsiębiorstw wykazuje stałe zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne, zarówno krótko-, jak i długoterminowe.   
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Wykres 50 Dynamika zadłużenia z tytułu 

kredytów / pożyczek [w %, r/r]7  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 51 Odsetek kredytobiorców i / lub 

pożyczkobiorców 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Według danych monetarnej bankowej NBP8 zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów 

inwestycyjnych rośnie zarówno w sektorze dużych przedsiębiorstw, jak i w sektorze MSP. Utrzymuje się 

wysoka dynamika kredytów inwestycyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, a ich udział w 

całości zadłużenia, w obu sektorach, stabilnie rośnie. Niemniej w większości badanych firm finansowanie 

rozwoju, w tym nowych inwestycji, następuje przede wszystkim w wyniku zaangażowania środków 

własnych. Zgodnie z wynikami SM NBP w przypadku ponad połowy spośród 25,5% przedsiębiorstw 

planujących rozpoczęcie nowych inwestycji, głównym źródłem finasowania będą środki własne, a kredyt 

bankowy, jak również inne źródła finansowania wskazywane są niemal dwukrotnie rzadziej.   

Wykres 52 Kredyty inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw [w %, r/r] 

 

Wykres 53 Źródła finansowania nowych inwestycji 

[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie 

inwestycji] 

 

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

Wyniki SM NBP wskazują, że w I kw. 2018 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt spadł 

tylko nieznacznie, a odsetek wniosków zaakceptowanych pozostał na historycznie niskim poziomie. W 

minionym kwartale około 17,2% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt i jednocześnie tylko 81,5% 

otrzymało pozytywną decyzję kredytową (jest to jeden z niższych odsetków akceptacji w analizowanym 

okresie, po wyłączeniu okresu kryzysu z 2008 r.). Silne pogorszenie dostępności kredytów odnotowano w 

budownictwie oraz w sektorze przedsiębiorstw dostarczających konsumpcyjnych dóbr trwałych. W I kw. 

                                                             

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

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

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

przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie.  
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2018 r. najczęstszym powodem odmowy udzielenia kredytu przez banki pozostała nieadekwatna do 

wymogów bankowych zdolność kredytowa przedsiębiorstw. Brak stosownych zabezpieczeń jest coraz 

częstszym powodem negatywnych rozpatrzeń wniosków kredytowych (w analizowanej próbie wszystkie 

odmowy w transporcie wiązały się z brakiem stosownych zabezpieczeń).  

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na II kw. 2018 r. sugeruje niewielki wzrost zapotrzebowania sektora 

przedsiębiorstw na finansowanie bankowe, głównie w sektorze MSP. Przyrost odsetka przedsiębiorstw 

planujących ubiegać się o nowe kredyty zaobserwowano jedynie w sektorze MSP (aczkolwiek utrzymuje się 

tu wciąż niskie zainteresowanie finansowaniem bankowym). Najprawdopodobniej będzie to zwiększony 

popyt na kredyty krótkoterminowe, biorąc pod uwagę występujący w tym sektorze spadek zainteresowania 

firm finansowaniem nowych inwestycji z kredytu bankowego (wzrost odnotowano w odniesieniu do 

środków własnych).  

Wykres 54 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych  

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 55 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt9  

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP, Statystyka monetarna NBP 

W IV kw. 2017 r. zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego i/lub pożyczkowego z 

nadwyżki finansowej była dobra, a w I kw. 2018 r. ankietowane przedsiębiorstwa poinformowały także 

o niewielkiej poprawie zdolności do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego. W IV kw. 2017 r. 

skorygowany wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej10 po 

usunięciu dużych , jednorazowych spłat lekko wzrósł, na co złożył się spadek obciążeń z tytułu odsetek od 

kredytów i pożyczek przy wolnym wzroście wyniku finansowego netto11 Dane statystyki monetarnej NBP 

potwierdzają, że udział kredytów o obniżonej jakości jest niski i systematycznie spada, co częściowo jest 

pochodną umiarkowanego zainteresowania przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pomocą kredytu 

bankowego oraz ostrożną polityką kredytową banków. Wyniki SM NBP wskazują, że w I kw. 2018 r. odsetek 

firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia kredytowego powrócił na jeden z wyższych poziomów. 

                                                             

9 Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych statystyki monetarnej dla I kw. 2018 r. została policzona na danych 

za styczeń i luty 2018 r.  
10 Mianownik wskaźnika stanowi suma rat kapitałowych i odsetek, które przedsiębiorstwa faktycznie, w danym okresie 

rozliczeniowym wypłaciły. Pozycję tę 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”.  
11 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01. 
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Wykres 56 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 

nadwyżki finansowej [w pkt.]  

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 57 Obsługa zadłużenia kredytowego 

[odsetek odpowiedzi] 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Płynność i regulowanie zobowiązań 

Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw jest bezpieczna, a wskaźniki płynności znajdują się na 

historycznie wysokich poziomach. W IV kw. 2017 r. większość analizowanych wskaźników płynności 

wzrosła. Odsetek przedsiębiorstw utrzymujących wysoki poziom płynności gotówkowej wzrósł w relacji 

kwartalnej niemal o 4%, częściowo ze względów sezonowych. W klasach przedsiębiorstw o niskiej 

dotychczasowej płynności w tendencji rosnącej pozostają zarówno średnie, jak i medianowe wartości 

płynności. Również w klasach firm o wysokiej dotychczasowej płynności – po okresie lekkich spadków 

wartości średnich – wskaźniki płynności gotówkowej ponownie lekko wzrosły. Wyniki SM NBP wskazują 

na spadek odsetka firm informujących o posiadaniu problemów z płynnością.  

Wykres 58 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 

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

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 59 Płynność finansowa przedsiębiorstw 

[odsetki odpowiedzi] 12 

 

Źródło: SM NBP; wyniki finansowe, dane GUS  

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

zobowiązań i regulowania należności zmieniły się w niewielkim stopniu w ujęciu kwartalnym, ale 

pozostają na względnie wysokim poziomie. Cykl konwersji gotówki przeciętnej firmy13 wyniósł nieco 

ponad 36 dni, co stanowi relatywnie długi okres transformacji środków zainwestowanych w działalność 

                                                             

12 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie 
13 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.  
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bieżącą. Cykl należności jest najkrótszy w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 2000 osób i 

najdłuższy w firmach z sektora MSP. Odwrotna zależność występuje w przypadku cyklu zobowiązań z 

tytułu dostaw i usług. Jedynie przedsiębiorstwa największe mają stale krótszy okres ściągania zobowiązań 

niż regulowania należności. Lekkie pogorszenie płynności gotówkowej widoczne było wśród 

przedsiębiorstw sektora MSP, co mogło być pochodną ich słabszej pozycji negocjacyjnej w kontraktach 

handlowych. Świadczy o tym m.in. utrzymujący się niekorzystny bilans cykli rozliczeniowych – sektor MSP 

pozostaje bowiem dostawcą kredytu handlowego brutto, co ogranicza jego możliwości poprawy płynności i 

może stanowić ograniczenie szybszego rozwoju (w sektorze tym występuje niższa dynamika obrotów i 

najsłabsza rentowność obrotów netto).  

Wykres 60 Obsługa zobowiązań handlowych 

[odsetek odpowiedzi] 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 61 Cykl rozliczeniowy należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów 

[w dniach]14  

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Z deklaracji przedsiębiorstw wynika, że zdolność do obsługi zobowiązań handlowych w I kw. 2018 r. 

poprawiła się. Niemal 73% badanych przedsiębiorstw deklaruje brak problemów z regulowaniem 

zobowiązań handlowych. Jedynie wśród firm średniej wielkości odnotowuje się powolny spadek odsetka 

przedsiębiorstw terminowo regulujących te zobowiązania. Jednocześnie w całej próbie po raz kolejny wzrósł 

odsetek przedsiębiorstw posiadających w swoim portfelu przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług. Jednocześnie poprawę odnotowano w odniesieniu do należności – większy odsetek firm w 

uzgodnionym terminie odzyskuje środki. W niemal 50% firm przeterminowane należności (a w odniesieniu 

do przeterminowanych zobowiązań w niemal 30% firm) nie przekraczają 10% wartości należności (lub 

zobowiązań) handlowych. Wyniki SM NBP sugerują, że przeterminowane płatności występują często, ale 

zazwyczaj na niedużą skalę. Mimo że dotykają niemal 65% badanych firm, to rzadko bywają wskazywane 

jako bariera działalności. Rzadziej występujące zatory płatnicze w sektorze MSP wiążą się z częściej 

dokonywanymi płatnościami gotówkowymi - szczególnie wśród małych i mikro przedsiębiorstw.  

  

                                                             

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

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

(zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni) 
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Wykres 62 Przeterminowane należności i 

zobowiązania z tyt. dostaw i usług [odsetki 

odpowiedzi] 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 63 Występowanie zatorów płatniczych 

[odsetki odpowiedzi] 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Analizy dodatkowe 

Ramka 1 Inwestycje przedsiębiorstw publicznych i prywatnych  

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w IV kw. 2017 r. wzrosły, głównie dzięki 

ożywieniu inwestycji w segmencie przedsiębiorstw publicznych. Poziom nakładów firm publicznych 

jest jednak wciąż niski, a ich wysoka dynamika w skali rocznej jest m.in. efektem statystycznym niskiej 

bazy. Dynamika nakładów przedsiębiorstw klasyfikowanych jako publiczne wyniosła 50,2% r/r po 

wzroście o 11,4% w III kw. (r/r, w cenach bieżących). Skala inwestycji tej grupy podmiotów po spadku w 

początku 2016 r. pozostaje nadal obniżona (Wykres 36), zarówno w porównaniu do nakładów z lat 2014-

2015, jak i w relacji do posiadanego majątku (Wykres 65). Równocześnie silnie zwiększyła się koncentracja 

nakładów wśród przedsiębiorstw publicznych.  

Inwestycje przedsiębiorstw prywatnych rosną wolniej niż firm publicznych (wzrost o 2,8% r/r w cenach 

bieżących), ale ich poziom pozostaje stabilny i wysoki, a jednocześnie obniża się koncentracja 

nakładów (Wykres 66). Inwestycje sektora prywatnego wzrosły -  dzięki większym inwestycjom 

przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (wzrost o 7,7%, wobec spadku o 2,9% w prywatnych 

przedsiębiorstwach krajowych). Sytuacja ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw prywatnych pozostaje 

dobra i stabilna, a korzystne prognozy popytu i rosnące wykorzystanie zdolności produkcyjnych powinny 

wspierać decyzje inwestycyjne. Szybszy rozwój firm zagranicznych stymulować może m.in. silniejszy 

wobec firm krajowych wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych (jak również jego wyższy poziom), 

zaś ich lepsza sytuacja ekonomiczna, w tym wyraźny wzrost zysków ułatwiają realizację przedsięwzięć 

od strony finansowej. Przyspieszenie inwestycji w przedsiębiorstwach publicznych wspiera zaś m.in. 

postęp we wdrażaniu funduszy unijnych.  

W I połowie b.r. główne tendencje w obszarze aktywności inwestycyjnej obu sektorów 

najprawdopodobniej nie ulegną większym zmianom. Zgodnie z SM NBP, ożywienie inwestycji w 

sektorze publicznym będzie kontynuowane a dynamika inwestycji może nawet przyspieszyć. 

Przedsiębiorstwa prywatne utrzymają natomiast dotychczasowy poziom aktywności inwestycyjnej. 

W przedsiębiorstwach sektora publicznego wszystkie elementy ocen działalności inwestycyjnej nadal 

silnie się poprawiają, a dalszy wzrost salda dużych zmian w kwartalnych i rocznych planach inwestycji 

sugeruje, że dynamika wydatków rozwojowych może w tej grupie podmiotów jeszcze przyspieszać. 

Przedsiębiorstwa publiczne coraz częściej zwiększają przy tym także zakres już realizowanych inwestycji 

(udział takich przypadków w sektorze publicznym wzrósł do 16,7%, wyższe wyniki odnotowano jedynie 

w 2004 r.). W przedsiębiorstwach prywatnych oceny aktywności inwestycyjnej pozostają pozytywne i 

stabilne. 
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Wykres 64 Dynamika inwestycji (w %, r/r, dane 

kwartalne, ceny bieżące) 

 

Wykres 65 Tempo odnawiania majątku (mediana, 

nakłady narastająco, dane roczne) 

 
Wykres 66 Koncentracja inwestycji wg form własności 

(HHI s.a., dane kwartalne) 

 

Wykres 67 Planowana zmiana wielkości inwestycji 

do końca bieżącego roku w sektorach własności 

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

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Ramka 2 Dostosowania przedsiębiorstw do obowiązku elektronicznej ewidencji 
VAT w postaci JPK_VAT 

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy zarejestrowani podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznego 

przesyłania zestawu informacji o zakupach i sprzedaży objętych ewidencją VAT. Obowiązek najpierw 

objął duże przedsiębiorstwa – od lipca 2016 r, następnie sektor MSP – od stycznia 2017 r, a od tego roku 

również mikroprzedsiębiorstwa.  

Wprowadzenie obowiązku przesyłania ewidencji VAT wiązało się z koniecznością wprowadzenia wielu 

zmian w obsłudze księgowej przedsiębiorstw. Dla ponad połowy badanych przedsiębiorstw wiązało się 

to z poniesieniem dodatkowych kosztów. Z ankiety SM NBP wynika, że najczęściej przedsiębiorstwa 

zmuszone były dostosować oprogramowanie (część respondentów zainwestowała również w sprzęt 

komputerowy niezbędny do obsługi plików JPK) pozwalające wywiązać się z obowiązku 

sprawozdawczego.  

O ile w całej próbie niecałe 10% firm zaczęło korzystać z usług księgowych biur rachunkowych, to w 

sektorze mikroprzedsiębiorstw15 dotyczyło to aż 22% badanych. Mikroprzedsiębiorstwa najrzadziej, 

biorąc pod uwagę większość analizowanych klasyfikacji, zdecydowały się na zatrudnienie dodatkowej 

osoby, co należy tłumaczyć niższym kosztem usług firm zewnętrznych w relacji do kosztów jej 

zatrudnienia. Dla ok. 30% badanych przedsiębiorstw comiesięczny obowiązek sprawozdawczy przyniósł 

pozytywny efekt w postaci uporządkowania prowadzenia ksiąg rachunkowych (w budownictwie 

poinformowało o tym niemal 35% firm), jak również ograniczenie kosztów w postaci zmniejszenia ilości 

kontroli skarbowych (na tę korzyść wskazało niemal 40% firm zatrudniających od 250 do 499 osób), które 

zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw bywają czasochłonne i zaburzają rytm pracy firmy. 

Wykres 68 Konsekwencje wprowadzenia obowiązku sprawozdawczego JPK_VAT 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
 

 

 

  

                                                             

15 Efekt wprowadzenia JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorstw może być niedoszacowany, szczególnie w obszarze oceny 

pozytywnych następstw wprowadzenia obowiązku elektronicznej ewidencji VAT, z uwagi na krótki okres obowiązywania 

przepisów w chwili przeprowadzania ankiety. 
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Uwagi metodologiczne  

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

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

środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).  

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

marca 2018 r. W badaniu SM wzięło udział 2716 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 grudnia 2017 r. wyniosła 17 852, tj. 

o 371 więcej jednostek niż w grudniu 2016 r. 

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

jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. 

Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako 

pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie jako jego poprawę. 

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

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

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

7. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne: 

 wg rodzajów działalności PKD w podziale na: Przemysł, Budownictwo, Handel, Usługi bądź z 

uwzględnieniem sekcji PKD 

 ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na 

które składa się: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja 

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

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

Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 wg sektorów własności (podział oparty o przeważający udział własności w kapitale: sektor 

przedsiębiorstw publicznych, sektor przedsiębiorstw prywatnych) 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  

 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). 

 Tempo odnawiania majątku – relacja nakładów na środki trwałe do majątku trwałego. Majątek trwały 

łącznie z wartościami niematerialnymi i prawnymi.  

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

wyrażona w procentach 

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

całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). 

 Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w 

procentach  

 Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych 

wyrażona w procentach 
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Aneks statystyczny  

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

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

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

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

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

5,4 9,5 9,2 11,0 16,4 8,1 7,8 12,2 

         

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

Dynamika kosztów zużycia materiałów (r/r, %) -1,4 2,4 -0,4 5,4 13,5 9,7 12,0 11,0 

Dynamika kosztów wynagrodzeń (r/r, %) 6,3 7,4 7,6 5,8 9,1 9,5 10,8 11,0 

Dynamika kosztów usług obcych (r/r, %) 3,8 5,5 3,2 5,5 10,2 8,0 8,4 9,7 

         

Wynik finansowy ze sprzedaży (ceny bieżące, mld zł) 29,0 32,0 31,5 34,6 33,4 30,9 36,1 34,3 

Wynik finansowy netto (ceny bieżące, mld zł) 25,4 36,1 27,4 22,2 29,9 37,1 29,0 30,5 

         

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

Wskaźnik rentowności obrotu netto (%) 4,2 5,5 4,2 3,1 4,4 5,3 4,1 3,9 

         

Odsetek przedsiębiorstw rentownych (%) 69,1 75,4 77,7 81,5 67,9 73,4 76,3 80,9 

         

Nakłady na środki trwałe (ceny stałe) -8,6 -5,2 -12,1 -20,1 -0,2 -2,5 0,1 10,8 

Nakłady na środki trwałe (ceny bieżące), w tym: -6,0 -3,4 -10,5 -19,2 1,2 -1,5 1,7 12,2 

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

przedsiębiorstwa publiczne -39,1 -32,4 -38,0 -49,8 -1,5 2,8 11,4 50,2 

nakłady na budynki i budowle -11,9 -17,7 -22,3 -24,3 -10,9 -7,3 -1,3 18,4 

nakłady na maszyny i urządzenia -5,1 5,1 -3,1 -5,7 6,9 -0,2 -3,9 8,3 

nakłady na środki transportu 5,1 10,1 4,8 -43,8 10,0 15,9 28,7 17,0 

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

  w tym przetwórstwo przemysłowe 8,0 7,2 3,8 1,2 6,0 5,7 -0,6 8,9 

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

usługi -9,5 -6,5 -13,5 -27,5 6,1 5,6 17,9 20,7 

         

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

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

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

         

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

         

Dynamika zadłużenia z tyt. kredytów/pożyczek (r/r) 7,5 7,5 5,6 8,7 3,9 6,9 6,5 -1,01 

Odsetek kredytobiorców/pożyczkobiorców, w tym: 66,17 66,46 65,89 64,95 66,21 66,62 66,53 65,5 

Kredytu / pożyczki krótkookresowej 57,7 58,1 57,1 56,2 57,4 58,1 57,7 57,8 

Kredytu / pożyczki długookresowej 45,2 45,3 45,3 44,6 45,0 45,5 45,2 44,4 

         

Udział kredytu handlowego brutto w sumie bilans. 12,1 12,5 12,4 13,1 12,7 12,9 13,2 13,6 

Cykl należności z tytułu dostaw i usług 44,2 44,0 43,1 40,3 43,9 43,9 44,2 41,02 

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

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

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

D. spadek 
sezonowy 

E. spadek 
trwały   

 % próby 16,7 11,0 66,6 3,9 1,7  
 2.1. Czy w II kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie poziomu produkcji:  
    wzrost bez zmian spadek    
 % próby 29,8 64,9 5,3  
 2.2. Czy w II kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia: 
   wzrost bez zmian spadek     
 % próby 20,7  75,1 4,2  
 2.3. Czy w II kw.  
 

  bez zmian redukcja rezygnacja wzrost 
zakończeni

e 
nie 

dotyczy 
 % próby 48,1  0,8 0,4 9,9 4,5 36,3 
 3. Czy w II kw. 2018 r. przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie inwestycji finansowanych: 
 

1. plany na II kw. 2018 r. 
A. kredytem 
bankowym B. środkami własnymi 

C. inne 
finansowane 

D. brak 
inwestycji    

 % próby 5,7 13,2 6,5 74,1  
 4. Jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych: 
 

1. planowanych na 2018 r. w 
por. do 2017 r. 

A. znacznie 
większe B. nieznacznie większe 

C. 
porównywaln

e 
D.nieznaczni
e mniejsze 

E. znacznie 
mniejsze 

F. w obu 
okresach 

brak 
 % próby 15,8 14,2 30,1 6,3 11,4 22,3 
 

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

A. znacznie 
większe B. nieznacznie większe 

C. 
porównywaln

e 
D.nieznaczni
e mniejsze 

E. znacznie 
mniejsze 

F. w obu 
okresach 

brak 
 % próby 12,3 13,1 34,1 5,8 10,7 24,0 
 5. Jaki jest obecnie stan poszczególnych kategorii zapasów w przedsiębiorstwie? 
 

 1. zapasy produktów gotowych  A. zbyt duże B. wystarczające C. zbyt małe 
D. nie 

dotyczy    
 % próby 4,8 44,7 5,1 45,4  
 

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

dotyczy  
 % próby 5,2 56,5 4,4 34,0  
 6. Jaki jest stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie (w %): 
 średnia rozkładu 83,4 
 7. Jeśli moce produkcyjne przedsiębiorstwa zbliżają się do pełnego wykorzystania lub już obecnie są w pełni wykorzystane, to jakie 

są/będą tego skutki? 

  1. inwestycje 
2. przekazuje 

zlecenia 
3. wzrost 

zatrudnienia 
4. wzrost 

liczby godzin 
5. wzrost cen 

6. rezygnacja 
ze zleceń 

7. brak 
działań 

8. wolne 
moce 

 % TAK 37,6 41,0 37,4 29,1 33,5 50,7 20,2 53,3 

 8. Czy w I kw. br. w relacji do poprzedniego kwartału zmieniły się ceny głównego produktu i/lub usług oferowanych przez 
przedsiębiorstwo? 

 
 A. wzrost B. bez zmian C. spadek  

 % próby 26,9 69,1 4,0  
     9. Prosimy ocenić, który z wymienionych czynników miał kluczowy wpływ na cenę głównego produktu i/lub usługi oferowanych 
     przez przedsiębiorstwo?  

 

A. Zmiany 
cen 

surowców 

B. 
wzrost 

kosztów 
pracy 

C. wzrost kosztów 
usług 

podwykonawczych 

D. 
zmiany 
popytu 

E. zmiany cen 
produktów 
konkurencji 

F. ceny 
zmieniły się 

z innych 
powodów 

G. ceny nie 
zmieniły się 
przez silną 

konkurencję 

H. ceny nie 
zmieniły się przez  

inne czynniki 

% TAK 17,2 12,0 1,7 3,5 3,0 5,4 23,3 26,5 
 10. Przedsiębiorstwo przewiduje, że: 
 

  

1. ceny 
sprzedawanych 

wyrobów 
wzrosną/spadną 

2. ceny na surowce i 
materiały wzrosną/spadną 

 
 średnia rozkładu 1,9 2,4  
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 3. wskaźnik CPI (prognoza 
roczna) 

A. ceny będą 
rosły szybciej 

B. ceny będą rosły w tym 
samym tempie 

C. ceny będą 
rosły wolniej 

D. ceny bez 
zmian 

E. ceny 
spadną 

F. nie 
wiem 

 % próby 33,5 18,1 10,0 11,4 0,6 25,1 
 11. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań pozabankowych? 
  A. nigdy B. sporadycznie C. często   
 % próby 71,7 22,6 5,4  
 12. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej? 
  A. nie B. sporadycznie C. często  
 % próby 77,4 17,9 4,5  
 13. Jaki procent należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w IV kw. br. stanowiły? 
 1. należności przeterminowane   A. brak B. <=10% C. >10%  
 % próby 29,5 47,3 22  
 2. zobowiązania 

przeterminowane   A. brak B. <=10% C. >10%  
 % próby 54,6 31,7 12,4  
 14. Czy w IV kw. br. przedsiębiorstwu odmówiono udzielenia kredytu bankowego? 
 

 
A. brak zdolności 

kredytowej B. brak zabezpieczeń 
C. niezależne 

od firmy 
D. brak 
odmowy 

E. nie 
ubiegało się  

 % próby 1,2 0,8 0,82 12,01 84,6  
 15. Czy w zakresie obsługi zadłużenia z tytułu kredytów bankowych: 
 

 
A. brak 

problemów B. brak problemów, ale będą 

C. są 
problemy, ale 
zmniejszą się 

D. są 
problemy i 

będą 
E. nie 

dotyczy    
 % próby 47,7 1,7 1,7 0,8 47,2  
 16. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa do końca marca 2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w relacji do stanu na dzień 

31 grudnia br.: 
 

   
A. znacznie 

wzrośnie B. powiększy się niewiele 
C. nie zmieni 

się 
D. zmniejszy 
się niewiele 

E. znacznie 
spadnie 

F. nie 
dotyczy 

 % próby 4,5 7,5 20,5 16,0 5,0 46,0 
 17. Jakie były wyniki na koniec 2017 r. na poszczególnych segmentach rachunku przepływów środków pieniężnych? 
 

% próby 

A. przepływy 
dodatnie / 
nadwyżka 
środków 

B. przepływy ujemne / 
niedobór środków 

C. brak 
sprawozda
nia  

 operacyjna 47,0 8,7 41,9  
 inwestycyjna 16,3 29,6 50,3  
 finansowa 24,5 25,8 46,6  
 18-a. Prosimy podać udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem (w %): 
 średnia rozkładu  21,0 
 18-b. Prosimy podać jaką część (w %) przychodów z eksportu stanowi eksport nieopłacalny (nieopłacalny rozumiany jako cena*kurs 

niepokrywające kosztów produkcji i pozostałych kosztów związanych z eksportem towaru)? 
Jeśli cała sprzedaż na eksport jest opłacalna, proszę wpisać 0: 

 średnia rozkładu w grupie 
eksporterów 2,1 

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

  A. wzrośnie B. spadnie 
C. utrzyma 

się 
D. nie 

dotyczy  
 % próby 16,6 2,5 31,8 49,1  
 20. Czy przedsiębiorstwo stosuje instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem związanym z wahaniami kursu walutowego? W tym 

szczególnie z tytułu transakcji nominowanych w euro i dolarze amerykańskim: 
 % próby A. tak B. nie C. nie dotyczy  
 ogółem 16,5 44,4 39,1  
 euro 21,7 45,3 39,1  
 USD 10,3 41,4 48,3  
 inne waluty 3,6 40,7 55,7  
 21. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny (w PLN)? 

 
 1. USD 2. EURO  

 średnia rozkładu  3,3 3,9  
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 22. Jaki jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności przedsiębiorstwa (w %)? 
Przy braku importu należy wpisać 0: 

 średnia rozkładu 18,3 
 23. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym import jest nieopłacalny (w PLN)? 
  1. USD 2. EURO  
 średnia rozkładu   4,02 4,55  
 24. Czy przedsiębiorstwo ma nieobsadzone stanowiska pracy (wakaty)? (TAK / NIE) 
 

% TAK 42,3 

     25. Czy przedsiębiorstwo zatrudnia obcokrajowców? (TAK / NIE) 

% TAK 229,7 

     26. Czy przedsiębiorstwo zamierza zwiększyć zatrudnienie obcokrajowców w ciągu następnych 12 miesięcy? (TAK / NIE) 

% TAK 18,3 
 

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

 
A. tak, naciski 

nasiliły się 
B. tak, ale są nie większe niż 

zwykle C. nie  
 

% próby 22,0 47,0 31,0  
 

28. Czy zatrudniając / planując zatrudnienie przedsiębiorstwo oferuje nowym pracownikom? 
 

1.realizacja w I kw. 2018 r. A. niższe B. wyższe C. bez różnic 
D. nie 

dotyczy  
 % próby 9,1 8,1 60,6 22,2  
 

2. plany na II kw. 2018 r. A. niższe B. wyższe C. bez różnic 
D. nie 

dotyczy  
 % próby 7,5 7,0 60,2 25,3  
 29-a. Czy w I kw. 2018 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwie zostaną zmienione? 
 

  A. wzrosną B. spadną 
C. nie 

zmienią się   
 % próby 28,3 0,9 70,8  
 29-b. Jeśli tak, to o ile procent zmieni się przeciętne wynagrodzenie? 
 średnia rozkładu 6,5 
 30. Prosimy ocenić relację wzrostu wynagrodzeń oraz wydajności pracy (mierzonej wielkością wartości dodanej, przypadającej na 

1 zatrudnionego) w przedsiębiorstwie w IV kw. br. (zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału): 
 

 

A. płace rosły 
szybciej niż 
wydajność B. wzrost płac był zbliżony 

C. płace rosły 
wolniej niż 
wydajności 

D. wzrost 
wydajności 
bez wzrostu 
płac  

E. żadne z 
powyższyc
h  

  
  

 % próby 21,2 28,2 4,7 5,4 40,4  
 31. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją rentowność sprzedaży w I kw. br.? 
 

1. sprzedaż krajowa 

A. 
satysfakcjonując

a 
B. dodatnia, ale 

niesatysfakcjonująca C. strata 
D. nie 

dotyczy    
 % próby 48,1 37,9 9,5 4,4  
 

2. eksport 

A. 
satysfakcjonując

a 
B. dodatnia, ale nie 
satysfakcjonująca C. strata 

D. nie 
dotyczy  

 % próby 28,7 18,5 2,4 50,4  
 32. Czy przedsiębiorstwo planuje podjąć działania zwiększające rentowność w ciągu najbliższych 6 miesięcy? 
 

 
A. nie, brak 
potrzeby 

B. nie, choć jest 
potrzeba C. ograniczenie kosztów 

D. zmiana 
organizacji E. inwestycje F. wzrost cen 

G. 
inne 

 % próby 25,0 5,7 24,3 20,3 7,0 7,2 10,4 
 33. Jakie konsekwencje dla przedsiębiorstwa ma wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego JPK w zakresie VAT? 
 

  

A. 
uporządkowanie 

prowadzenia 
ksiąg 

B. ograniczenie ilości / 
długości kontroli 

C. 
korzystanie z 

usług biur 
księgowych 

D. 
zatrudnienie 
dodatkowej 

osoby 

E. wzrost 
kosztów - 

zakup opro-
gramowani

a  
 % próby  30,3 31,4 8,0 9,1 51,1  
 34. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną, pomijając typowe dla tego okresu wahania sezonowe? 
 

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

zła   
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 % próby 10,1 68,4 18,0 2,3 1,2  
 35. Czy w II kw. 2018 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej? 
  A. poprawa B. pogorszenie C. bez zmian   
 % próby  19,1 4,0 76,9  
 36. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej? 
  A. poprawa B. pogorszenie C. bez zmian    
 % próby 25,1 4,8 70,1  
 37. Jak przedsiębiorstwo ocenia niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej? 
 

 
A. bardzo 
wysoka B. wysoka 

C. 
umiarkowana D. niska 

E. bardzo 
niska    

 % próby 2,2 8,6 60,5 21,8 6,9  
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