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Streszczenie 

Dane ze sprawozdań F-01 GUS za 2020 r. pokazują, że sektor przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) 
wykazał się dużym stopniem elastyczności i, w efekcie, odporności, na wstrząsy związane z pandemią 
COVID-19. Przychody ze sprzedaży SPN były tylko nieznacznie niższe (o 1,4%) niż w 2019 r., a dzięki 
racjonalizacji części kosztów wynik finansowy na tej działalności – był wyższy o ok. 3,4% r/r. Warto też 
zwrócić uwagę, że wprawdzie łączny wynik finansowy sektora okazał się niższy (o 4,1% r/r), ale w dużym 
stopniu wynikało to z czynników relatywnie mało zależnych od działań samych firm – w tym zmiany 
wycen składników majątku – i w dodatku mających charakter głównie księgowy, a więc o ograniczonym 
bezpośrednim wpływie na płynność. Jednocześnie przez większość 2020 r. przedsiębiorstwa 
funkcjonowały w warunkach bardzo wysokiej niepewności, przekładającej się m.in. na znaczną redukcję 
aktywności inwestycyjnej, obserwowaną w większości analizowanych przekrojów. Powyższe działania 
dostosowawcze samych przedsiębiorców, wspierane pomocą udzielaną w ramach tarcz 
antykryzysowych, pozwoliły utrzymać wysoki poziom płynności SPN, a wskaźnik płynności gotówkowej 
osiągnął historyczne maksimum. Szybszy w wielu obszarach, niż w okresie globalnego kryzysu 
finansowego, proces dostosowawczy firm do skutków pandemii COVID-19, spowodował też, że jej 
konsekwencje okazały się stosunkowo łagodne dla rynku pracy. 

W świetle opinii respondentów sytuacja SPN była w I kw. 2021 r., mimo nasilającej się w tym okresie 
pandemii, podobna jak przed kwartałem. Choć jej oceny kształtują się w pobliżu pierwszego kwartyla 
długookresowego rozkładu, wciąż niemal 75% firm uważa swoją sytuację za dobrą lub bardzo dobrą. 
Wyniki te są jednak bardzo zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi grupami podmiotów – głównie ze 
względu na stopień oddziaływania restrykcji przeciwpandemicznych. Prognozy na II kw. 2021 r. sugerują 
niewielką poprawę kondycji sektora. Przewidywania roczne w dalszym ciągu kształtują się bardziej 
optymistyczne niż oczekiwania o horyzoncie kwartalnym. W obu przypadkach trzeba jednak zwrócić 
uwagę, że tempo ich poprawy jest wyraźnie mniejsze niż w pierwszej fazie odbicia w 2020 r.  

Wyniki SM NBP, jak i niektóre dane miesięczne, sygnalizują ponadto, że:  

• W I kw. 2021 r. wskaźniki popytu i sprzedaży SPN poprawiły się względem poprzedniego 
kwartału; przede wszystkim wśród eksporterów. Prognozy popytu wskazują na dalszą jego 
poprawę – zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym – ale także głównie w tej grupie 
firm, a kształtowanie się kwartalnych i rocznych wskaźników prognoz eksportu sugeruje wzrost 
jego dynamiki. 

• Choć brak jest przesłanek wskazujących na powszechne zaburzenia w funkcjonowaniu 
łańcuchów dostaw, wynikające z pandemii koronawirusa, w niektórych branżach występują 
jednak problemy z niedoborem zapasów oraz z zaopatrzeniem w materiały i surowce. 

• W opinii przedsiębiorców płynność sektora pozostała wysoka także w I kw. 2021 r. Prognozy 
kwartalne sytuacji płynnościowej poprawiły się w większości badanych klas, choć w części 
poprawa była niewielka. Także prognozy płynności na kolejne 12 miesięcy po raz kolejny 
nieznacznie poprawiły się, ale ich saldo nadal jest lekko ujemne. 

• Popyt na kredyt SPN, także ze względu na dobrą sytuację płynnościową, ale przy jednocześnie 
wysokim poziomie ryzyka działalności, jest niski i prawdopodobnie wyraźnie spadnie w II kw. 
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Mimo dobrej jakości obsługi zobowiązań kredytowych, przedsiębiorstwa sygnalizują spadek 
dostępności tego źródła finansowania. 

• Wg SM NBP w ostatnich czterech kwartałach wyraźnie poprawiał się sentyment inwestycyjny 
przedsiębiorstw, powracając do poziomów sprzed wybuchu pandemii; zwłaszcza w większych 
firmach. Tempo odbudowy aktywności inwestycyjnej zależy jednak od zakresu restrykcji 
przeciwpandemicznych – najszybciej przebiegała ona w grupie firm nieobjętych tymi 
ograniczeniami.  

• Respondenci wskazują na stopniowy wzrost popytu na pracę i zdecydowanie lepsze, niż w 
2020 r., prognozy zatrudnienia. Najkorzystniejsze przewidywania dotyczą jednak przede 
wszystkim dużych i średnich przedsiębiorstw. Wyraźnie nasiliła się też presja na podwyżki 
wynagrodzeń, zbliżając się do odczytów bezpośrednio sprzed pandemii. Zarówno prognozy na 
II kw. br., jak i na najbliższe 12 miesięcy pokazują, że ich skala będzie zbliżona do 
długookresowych wartości medianowych i nadal niższa niż w okresie przedpandemicznym. 
Wzrasta jednocześnie odsetek firm, w których dynamika wzrostu płac kształtuje się niekorzystnie 
w relacji do wydajności pracy, ale odsetek ten wciąż jest stosunkowo niski na tle wyników sprzed 
pandemii.  

• W styczniu oraz w lutym br. odnotowano wzrost dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu, 
głównie w związku z kształtowaniem się cen w gałęziach wytwarzających dobra energetyczne i 
zaopatrzeniowe. W II kw. br. respondenci oczekują dalszego przyspieszenia wzrostu cen 
produkcji – przede wszystkim ze względu na wyraźnie wyższe obawy o wzrost cen zaopatrzenia 
w materiały i surowce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw  
W I kw. 2021 r. syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej1 ukształtował się na poziomie zbliżonym do 
neutralnego. Szybka odbudowa wskaźnika po szoku wywołanym pandemią koronawirusa i obostrzeniami 
w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki, wynikała w głównej mierze z bardzo dobrej sytuacji 
płynnościowej sektora przedsiębiorstw wspieranej przez efekty tarcz antykryzysowych. W mniejszym 
zakresie do normalizacji tego wskaźnika w ostatnim roku przyczyniła się również poprawa ocen bieżącej 
kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz wzrost stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. Jak 
dotąd pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej obostrzenia w swobodnym funkcjonowaniu 
gospodarki można – z perspektywy sektora przedsiębiorstw niefinansowych – wciąż postrzegać jako źródło 
zaburzeń o charakterze krótkookresowym, które amplifikują naturalne procesy koniunkturalne2. 

Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 

 

Wykres 2 Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W świetle syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji oraz prognoz modelowych neutralna pozycja 
koniunktury zostanie osiągnięta w II poł. 2021 r., a wyraźnie pozytywnych wartości wskaźnika sytuacji 
bieżącej można oczekiwać w II poł. 2022 r. Rozważając kształt odbicia gospodarczego oraz kształtowanie 
się koniunktury w ostatnim okresie warto zauważyć, że proces cyklicznego spowolnienia koniunktury 
rozpoczął się już na przełomie lat 2018/2019. Przeprowadzone symulacje sugerują, że zarówno aktualny, jak 
i prognozowany przebieg wskaźnika sytuacji bieżącej byłby zbliżony nawet wówczas, gdyby nie wybuchła 
pandemia koronawirusa. W świetle tych symulacji pandemia koronawirusa doprowadziła przede wszystkim 
do szybszego (o ok. pół roku) osiągnięcia lokalnego minimum cyklu koniunkturalnego. Ocena ta bazuje 
jednak na założeniu, że pandemia będzie wydarzeniem przejściowym i relatywnie krótkotrwałym. O tym, 
że tak w dużej mierze postrzegają ją same przedsiębiorstwa świadczą pozytywne prognozy zatrudnienia 
(odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia wciąż jest zdecydowanie wyższy od odsetka 
przedsiębiorstw planujących spadek zatrudnienia) oraz poprawiające się prognozy inwestycji. W ujęciu 

 
1 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 03/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf. 
2 Procedury statystyczne służące do filtracji komponentów cyklicznych rozwiązują tzw. problem ekstrakcji sygnału (signal 
extraction problem). Jeżeli szok związany z epidemią koronawirusa będzie krótkotrwały, to przez procedury statystyczne zostanie 
rozpoznany przede wszystkim jako komponent nieregularny i szum. Jeśli jednak szok ten będzie trwał dłużej, to z perspektywy 
modelowej zostanie w większej mierze zakwalifikowany jako wahania o charakterze cyklicznym. Relatywnie stabilne w czasie i 
niewrażliwe na pojawianie się nowych danych oszacowania komponentów cyklicznych można jednak uzyskać jedynie ex post, i 
to po upłynięciu pewnego czasu od wygaszenia szoku. 
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prospektywnym kluczowa dla oceny wpływu pandemii koronawirusa na przebieg procesów cyklicznych 
wydaje się  m.in. dalsza i bardziej wyraźna poprawa prognoz aktywności inwestycyjnej.  

Wykres 3 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* - w okresie 2005-2022 (lewy panel) oraz w 
zbliżeniu 2015-2022 (prawy panel) 

  
* Linia przerywana reprezentuje wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do I kw. 2020 r. włącznie. Linią ciągłą oznaczono 
wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do I kw. 2021 r.  

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Po wyhamowaniu drugiej fali epidemii koronawirusa w kraju w początku roku w drugiej połowie I kw. 
2021 r. sytuacja epidemiologiczna zaczęła się powtórnie gwałtownie pogarszać.  

W początku roku obowiązywały zaostrzone pod koniec ub.r. zasady bezpieczeństwa (tzw. etap 
odpowiedzialności), które wprowadzono po zaledwie miesięcznym, okołoświątecznym okresie luzowania 
restrykcji. Ponownie ograniczono działalność centrów handlowych, zamknięto hotele, obiekty sportowe i 
stacjonarne usługi w restauracjach. Ograniczenia te przedłużano kolejnymi decyzjami do końca stycznia. Dla 
branży najbardziej dotkniętych restrykcjami sanitarnymi uruchomiono program pomocowy „Tarcza 6.0”. 
Jednocześnie rozpoczęła się akcja szczepień, początkowo w grupie personelu medycznego i pensjonariuszy 
DPS, ale jej dalsze tempo było hamowane ograniczoną dostępnością szczepionek. W styczniu, wraz ze 
słabnięciem drugiej fali epidemii, rozpoczęło się stopniowe luzowanie ograniczeń. Przywrócono nauczanie 
stacjonarne w klasach 1-3 szkół podstawowych (uprzednio wykonane zostały testy przesiewowe nauczycieli, 
później przeprowadzono też akcję szczepień wśród nauczycieli). W lutym otworzono centra handlowe, 
muzea, galerie sztuki a następnie warunkowo, na okres dwóch tygodni (tj. do 28 lutego), otwarto hotele, kina, 
teatry i część obiektów sportowych. Jednocześnie w kraju zaczęły się rozprzestrzeniać nowe mutacje wirusa 
(war. brytyjski i południowo-afrykański), które silnie przyspieszyły przebieg procesów epidemicznych. 
W końcu lutego w województwach z większymi przyrostami liczby zakażeń wprowadzono kwarantannę 
(ostatecznie w 4 województwach), ale środki te okazały się niewystarczające i 20 marca wprowadzona została 
kwarantanna w całym kraju (zamknięcie hoteli, gastronomii, obiektów kulturalnych i sportowych, szkoła 
tylko zdalna, początkowo do 9 kwietnia). Tydzień później obowiązujące restrykcje zostały zaostrzone, m.in. 
obniżono limity osób w sklepach, zamknięto wielkopowierzchniowe markety budowlane i meblowe, 
zawieszono działalność przedszkoli i żłobków. Nałożono także obowiązek kwarantanny dla wjeżdżających 
do Polski.  

W marcu, miesiącu w którym realizowane było badanie SM NBP, epidemia przybierała dalej na sile - 
wzrosła zarówno liczba zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem sars-cov2 (o 216% m/m), jak i 

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

wskaźnik z I kw. 2021 r. wskaźnik z I kw. 2020 r.
prognoza z I kw. 2021 r. prognoza z I kw. 2020 r.

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

wskaźnik z I kw. 2021 r. wskaźnik z I kw. 2020 r.
prognoza z I kw. 2021 r. prognoza z I kw. 2020 r.



 

6 
 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

hospitalizacji (o 70,9% m/m) oraz zgonów (o 40% m/m), potencjalnie zagrażając wyczerpaniem się 
bezpiecznych rezerw systemu ochrony zdrowia i stabilności jego działania.  

Wykres 4 Indeks restrykcyjności SI w Polsce na tle 
krajów UE 

Wykres 5 Indeks restrykcyjności SI i liczba zakażeń 
w Polsce (śr. ruch., sk. log.) 

  
Źródło: statystyki epidemiologiczne MZ, Our World in Data 

 
Wykres 6 Kalendarium wydarzeń w Polsce i indeks restrykcyjności 

 
Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych epidemicznych, indeks restrykcyjności -  
Our World in Data 

Kształtowanie się niemal wszystkich wskaźników w bieżącej edycji raportu należy zatem interpretować 
z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań towarzyszących okresowi ankietowania 
przedsiębiorstw. Prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa w pierwszej połowie marca pozostawały 
bowiem prawdopodobnie pod silnym wpływem stopniowego narastania tzw. trzeciej fali zachorowań na 
koronawirusa w Polsce. Zaostrzenie ograniczeń w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki zostało jednak 
ogłoszone już po zakończeniu procesu ankietowania firm. Równolegle w pierwszej połowie marca doszło do 
poluzowania restrykcji przeciwpandemicznych w Niemczech, budzącego pewien optymizm wśród polskich 
podmiotów, zwłaszcza bezpośrednio czy pośrednio związanych z tamtą gospodarką, ale od tego czasu liczba 
zachorowań tam wzrosła, a władze zadeklarowały ponowne zaostrzenie ograniczeń. W okresie ankietowania 
przedsiębiorstw występowały również problemy z realizacją planowanych wcześniej dostaw szczepionek 
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Szybki Monitoring NBP 

przeciw koronawirusowi, co mogło mieć wpływ na oczekiwania dotyczące ścieżki powrotu do swobodnego 
funkcjonowania gospodarki, przede wszystkim szybkości tego procesu. Złożenie powyższych czynników, 
wywierających silny – a równocześnie zróżnicowany w przekroju branżowym – wpływ na nastroje 
przedsiębiorstw nakazuje interpretować prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa z uwzględnianiem 
tych okoliczności. Kluczowy dla ocen perspektyw rozwoju sektora przedsiębiorstw pozostaje bowiem, także 
w ich własnych opiniach, dalszy rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz z implikowanymi 
ograniczeniami w swobodnym funkcjonowaniu gospodarek narodowych i gospodarki światowej. Ponieważ 
oddziaływanie szeregu instrumentów przeciwpandemicznych jest także silnie zróżnicowane branżowo 
należy również pamiętać, że w przypadku wielu wskaźników - mimo dobrych zagregowanych ocen sytuacji 
w całej próbie - mogą występować grupy firm, w których jest ona zła. W każdej edycji badań spotykamy się 
oczywiście ze zjawiskiem zróżnicowania ocen, ale w przypadku stosowania instrumentów 
administracyjnych może być ono, z ich natury, szczególnie duże.  
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 
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Ramka 1 Porównanie spowolnienia z lat 2008/2009 oraz 2020 r. z perspektywy sprzedażowej 

Spowolnienie gospodarcze, które nastąpiło w Polsce w latach 2008/2009, miało dwojaką naturę. Po pierwsze, po 
osiągnięciu bardzo wysokiego poziomu w latach 2006-2007, światowa i polska koniunktura weszła w fazę 
cyklicznego spowolnienia. Po drugie, na procesy cykliczne nałożył się globalny szok finansowy, zainicjowany 
upadkiem banku Lehman Brothers. Podłoże spowolnienia gospodarczego z 2020 r. również miało dualny 
charakter – po osiągnięciu wysokiego poziomu koniunktury w latach 2017-2019, rozpoczął się naturalny proces 
cyklicznego spowolnienia, na który nałożył się globalny szok w postaci pandemii koronawirusa. Jakkolwiek 
więc przyczyny kryzysów z lat 2008/2009 oraz 2020 r. są diametralnie różne, ich umiejscowienie w czasie w 
ramach faz cyklu koniunkturalnego było bardzo zbliżone. W obydwu przypadkach doszło również do 
wyraźnego załamania sprzedaży, co umożliwia porównanie obydwu sytuacji na płaszczyźnie sprzedażowej. 

O ile spowolnienie w latach 2008/2009 było poprzedzone stopniowym osłabianiem się dynamiki eksportu w 
latach 2006-2008, o tyle w latach 2017-2019 słabła przede wszystkim dynamika sprzedaży krajowej. Inny był 
również charakter szoku, który pogłębił cykliczne spowolnienie koniunktury i doprowadził do spadku 
sprzedaży. W 2008 r. był to szok o charakterze ekonomiczno-finansowym i spadek sprzedaży wynikał ze spadku 
popytu. W 2020 r. szok miał natomiast charakter epidemiczno-administracyjny, a wysoki popyt nie mógł zostać 
zrealizowany ze względu na ograniczenia w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki - w szczególności 
restrykcje nałożone na branżę usług konsumenckich świadczonych bezpośrednio. 

Istotne różnice pomiędzy dwoma spowolnieniami można również zaobserwować w mechanizmie propagacji 
szoku na sprzedaż krajową i zagraniczną. W latach 2008/2009 trajektorie dynamik sprzedaży krajowej i 
zagranicznej miały kształt przekrzywionej w lewo litery „L” – zarówno osłabienie, jak i późniejsze odbicie 
koniunktury było rozłożone w czasie na okres mniej więcej dwóch lat. W 2020 r. wykresy dynamik sprzedaży 
krajowej i zagranicznej przyjęły natomiast kształt litery „V” z bardzo gwałtownym spadkiem, ale i odbudową 
sprzedaży. W przypadku obydwu spowolnień dynamika sprzedaży zagranicznej cechowała się też dużo 
większą wariancją w czasie niż dynamika sprzedaży krajowej. 

Wykres 7 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 
sprzedaży krajowej [w %] – porównanie lat 2006-2010 
oraz 2017-2021 

Wykres 8 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 
sprzedaży zagranicznej [w %] – porównanie lat 2006-
2010 oraz 2017-2021 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Spowolnienie z lat 2008/2009 było płytsze w kategoriach zagregowanej sprzedaży, ale miało charakter 
zdecydowanie bardziej powszechny niż w 2020 r., kiedy to ograniczeniom w swobodnym funkcjonowaniu 
zostały poddane selektywnie wybrane branże, podczas gdy inne doświadczyły nawet bardzo wysokiego 
wzrostu popytu na oferowane produkty i usługi. W konsekwencji średni stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych obniżył się bardziej podczas spowolnienia z lat 2008/2009 niż z 2020 r. Mimo tych różnic, jak ró
wnież odmiennych kształtów ścieżek dynamik sprzedaży (przekrzywione „L” vs „V”), w przypadku obydwu 
spowolnień kształtowanie się kwartalnych prognoz popytu – a więc oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących 
popytu – było bardzo zbliżone. 

Wykres 9 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych (s.a.) – porównanie lat 2006-2010 oraz 
2017-2021 

Wykres 10 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
(s.a.) [w pp.] – porównanie lat 2006-2010 oraz 2017-
2021 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
W IV kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,5% r/r: sprzedaż krajowa – o 6,3%, a sprzedaż 
zagraniczna – o 11,2% r/r. Bardzo dobre wyniki za IV kw. sprawiły, że mimo pandemii przychody ze 
sprzedaży sektora przedsiębiorstw ukształtowały się w 2020 r. na poziomie tylko nieznacznie niższym 
(o 1,4%) niż w 2019 r.: przychody ze sprzedaży krajowej spadły o 1% r/r, a z zagranicznej – o 2,8% r/r. Na 
podobną – w sensie jakościowym – sytuację sprzedażową wskazują zarówno dane zagregowane po 
urealnieniu sprzedaży wskaźnikiem PPI, jak i mediana dynamiki przychodów oraz odsetek przedsiębiorstw, 
które w relacji rocznej odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. 

Wykres 11 Nominalna dynamika r/r przychodów 
ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 12 Nominalna dynamika r/r przychodów 
ze sprzedaży (dane narastające) [w %] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 13 Mediana dynamiki r/r przychodów ze 
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.] 

Wykres 14 Mediana dynamiki r/r przychodów ze 
sprzedaży* (dane narastające) [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 

Gdyby jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania z instrumentów pomocowych był spadek 
kwartalnej sprzedaży o co najmniej 30% r/r, w II kw. 2020 r. z pomocy mogłoby skorzystać ok. 24% 
przedsiębiorstw, a w III i IV kw. – 16%. W reakcji na pandemię oraz wynikające z niej ograniczenia w 
swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorstwom została udostępniona możliwość 
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skorzystania z wielu rozwiązań pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych. Jednym z podstawowych 
kryteriów uprawniających do skorzystania z tych rozwiązań był spadek przychodów o określoną wartość 
procentową w różnych relacjach i okresach rozliczeniowych (w zależności od instrumentu wsparcia oraz 
wersji tarczy antykryzysowej). Najczęściej stosowanymi progami spadku przychodów były progi 15%, 30% 
(w szczególności), 60% oraz 75% w relacji r/r. Analiza rozkładów dynamik r/r przychodów ze sprzedaży w 
II, III i IV kw. 2020 r. nie wskazuje na występowanie nieciągłości rozkładów w okolicy najpopularniejszych 
progów spadków przychodów uprawniających do skorzystania z instrumentów wsparcia w ramach tzw. 
tarcz antykryzysowych. 

Wykres 15 Odsetek przedsiębiorstw, które 
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze 
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.] 

Wykres 16 Odsetek przedsiębiorstw, które 
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów 
ze sprzedaży* (dane narastające) [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 17 Dystrybuanta* dynamiki r/r 
przychodów ze sprzedaży w II, III i IV kw. 2020 r. 

Tabela 1 Odsetki przedsiębiorstw z określonym 
poziomem dynamiki r/r przychodów ze sprzedaży 
w II, III i IV kw. 2020 r. [w %] 

 
* Zastosowano tzw. winsoryzację na poziomie 1. i 99. 
percentyla 

dynamika r/r II kw. III kw. IV kw. 
≤ −90% 5 6 6 

(−90%; −75%] 2 1 1 
(−75%; −60%] 3 1 2 
(−60%; −45%] 5 3 3 
(−45%; −30%] 10 5 5 
(−30%; −15%] 16 10 9 

(−15%;  0%] 24 24 21 
(0%;  15%] 19 27 26 

(15%;  30%] 8 11 13 
(30%;  45%] 3 5 5 
(45%; 60%] 2 2 2 
(60%; 75%] 1 1 1 
(75%; 0%] 1 1 1 

> 90% 2 3 4 
 

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

W IV kw. 2020 r. wzrost r/r kwartalnej sprzedaży odnotowano w 43 spośród 73 analizowanych działów 
PKD w przypadku sprzedaży krajowej oraz w 35 spośród 56 działów PKD w przypadku sprzedaży 
zagranicznej. W ujęciu rocznym wzrosty sprzedaży krajowej odnotowano w 32 spośród 73 działów PKD, 
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a sprzedaży zagranicznej – 27 z 56 działów PKD3. W przekroju według przeznaczenia produkcji i usług w 
IV kw. uwagę zwraca silna poprawa sytuacji sprzedażowej przedsiębiorstw świadczących usługi 
konsumenckie, tj. jedynego grupowania, które w III kw. nie odnotowało poprawy dynamiki kwartalnej 
sprzedaży w ujęciu r/r. W połączeniu z bardzo wysoką dynamiką sprzedaży dóbr konsumpcyjnych trwałego 
użytku sugeruje to, że mimo pandemii popyt konsumpcyjny utrzymuje się na wysokim poziomie.  

Wciąż najbardziej poszkodowane przez pandemię oraz ograniczenia w swobodnym prowadzeniu 
działalności gospodarczej pozostają branże: turystyczna, rozrywkowa i edukacyjna. Z perspektywy 
średniookresowego potencjału polskiej gospodarki za pozytywne zjawisko należy uznać kontynuację V-
kształtnego odbicia dynamiki kwartalnej sprzedaży wśród producentów dóbr inwestycyjnych, gdzie mimo 
wysokiej dynamiki sprzedaży w IV kw. (9,1% r/r) w całym 2020 r. odnotowano spadek sprzedaży o 7,3%. 

Tabela 2 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 
sprzedaży krajowej w wybranych działach PKD 
(dane za I-IV kw. oraz IV kw. 2020 r.) [w %] 

Tabela 3 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 
sprzedaży zagranicznej w wybranych działach 
PKD (dane za I-IV kw. oraz IV kw. 2020 r.) [w %]* 

 I-IV kw. IV kw. 
Dział. organizatorów turystyki (…) -71,5 -53,7 
Dział. zw. z produkcją filmów (…) -52,1 -72,8 
Dział. bibliotek, archiwów (…) -51,6 -68,2 
Zakwaterowanie -49,2 -65,8 
Edukacja -31,4 -25,3 
Poz. indywidualna dział. usługowa -23,4 -31,6 
Produkcja komputerów (…) 17,0 27,4 
Napr. i konserw. komputerów (…) 17,3 94,8 
Dział. zw. z grami losowymi (…) 17,9 29,5 
Poz. dział. profesjonalna (…) 19,3 14,2 
Dział. zw. ze zbier. odpadów (…) 21,7 18,5 
Dział. usł. w zakresie informacji 26,4 27,6 

 

 I-IV kw. IV kw. 
Dział. organizatorów turystyki (…) -99,2 -100,0 
Wytw. i zaopatr. w energię (…) -56,5 49,1 
Transport wodny -26,7 -10,5 
Napr. i konserw. komputerów (…) -21,6 -81,4 
Wynajem i dzierżawa -21,1 19,2 
Produkcja metali -16,9 1,4 
Działalność prawnicza (…) 17,3 20,0 
Telekomunikacja 18,8 11,0 
Poz. dział. profesjonalna (…) 19,7 3,3 
Napr., konserw. (…) maszyn (…) 25,1 45,4 
Dział. pocztowa i kurierska 37,0 -12,4 
Dział. wydawnicza 127,6 489,6 

 

* Z zestawienia usunięto dane dla działów PKD, które nie spełniają Art. 38.2 Ustawy o statystyce publicznej 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

 
Wykres 18 Nominalna dynamika r/r przychodów 
ze sprzedaży wg przeznaczenia produkcji (dane 
kwartalne) [w %] 

Wykres 19 Nominalna dynamika r/r przychodów 
ze sprzedaży wg przeznaczenia produkcji (dane 
narastające) [w %] 

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

 
3 W analizie uwzględniono działy, których udział w agregatach sprzedaży krajowej i zagranicznej wynosił co najmniej 0,01%. 
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Wykres 20 Nominalna dynamika r/r przychodów 
ze sprzedaży wg przeznaczenia usług (dane 
kwartalne) [w %] 

Wykres 21 Nominalna dynamika r/r przychodów 
ze sprzedaży wg przeznaczenia usług (dane 
narastające) [w %] 

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

Brak jest przesłanek wskazujących na powszechne zaburzenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, 
wynikające z pandemii koronawirusa. W niektórych branżach występują jednak problemy z niedoborem 
zapasów oraz z zaopatrzeniem w materiały i surowce. W IV kw. 2020 r. nastąpił wyraźny wzrost stanu 
zapasów materiałów oraz produkcji w toku co, w świetle literatury przedmiotu4, może sygnalizować 
przygotowywanie się przedsiębiorstw do zaspokojenia wyższego popytu w przyszłości. W I kw. 2021 r. 
wzrosły odsetki przedsiębiorstw wskazujących na zbyt niskie w relacji do potrzeb stany zapasów produktów 
gotowych i towarów, co również sugeruje rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na zapasy. Jakkolwiek 
odsetek przedsiębiorstw oceniających brak surowców jako barierę rozwoju pozostaje bardzo niski i w I kw. 
2021 r. wynosił ok. 3,2%, to wartość ta jest najwyższa od czasu wybuchu pandemii. W świetle deklaracji 
przedsiębiorstw problemy z zaopatrzeniem dotyczą przede wszystkim stali i tworzyw sztucznych i nie 
wynikają z problemów z łańcuchami dostaw, ale z wysokiego popytu globalnego. Na wydłużenie czasu 
dostaw i niedobory podaży surowców wskazują również odczyty wskaźnika PMI. 

Wykres 22 Nominalna dynamika r/r zapasów [w %] Wykres 23 Odsetek przedsiębiorstw, które 
odnotowały w relacji r/r wzrost zapasów [w %, s.a.] 

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

 
4 por np. Postek Ł. (2010), Cykliczne kształtowanie się inwestycji w zapasy – teoria a stylizowane fakty dotyczące Polski, Bank i 
Kredyt, 41(3), str. 83-110. 
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Wykres 24 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
niedopasowanie zapasów produktów gotowych 
(s.a.) [w %] 

Wykres 25 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
niedopasowanie zapasów towarów (s.a.) [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 26 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %] 

Wykres 27 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych wg eksportu (s.a.) [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W I kw. 2021 r. poprawiły się kw/kw wskaźniki popytu i sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw, ale przede 
wszystkim wśród eksporterów. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych5 wyniósł ok. 80,8% i 
ukształtował się na poziomie o 0,8 pp. wyższym niż przed kwartałem, ale jednak wciąż o 2,7 pp. niższym niż 
przed rokiem. Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na popyt jako na barierę rozwoju obniżył się trzeci 
kwartał z rzędu, ale nadal był niemal dwukrotnie wyższy niż przed wybuchem pandemii. Niepełna 
odbudowa wskaźników popytowo-sprzedażowych do wartości sprzed wybuchu pandemii wynika z 
relatywnie niekorzystnej sytuacji popytowo-sprzedażowej wśród nieeksporterów. O ile bowiem wzrost 
stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych wśród eksporterów jest nawet szybszy niż podczas 
spowolnienia z lat 2008-2009, o tyle nieeksporterzy zdołali, jak dotąd, tylko nieznacznie podnieść 

 
5 W ostatnim roku wariancja odpowiedzi na pytanie od stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych jest wyraźnie wyższa 
niż historyczna średnia. W okresie obowiązywania reżimu sanitarno-epidemiologicznego ostrożnie należy również traktować 
deklaracje przedsiębiorstw dotyczące wykorzystania zdolności produkcyjnych ze względu na trudności związane z określeniem 
maksymalnych zdolności produkcyjnych (czyli mianownika we wskaźniku). Punktem odniesienia mogą być bowiem zarówno 
krótkookresowe maksymalne zdolności produkcyjne uwzględniające aktualne obostrzenia w swobodnym prowadzeniu 
działalności gospodarczej, jak i maksymalne zdolności produkcyjne w dłuższym okresie, przy założeniu braku rygorystycznych 
ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią koronawirusa. 
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wykorzystanie swoich zdolności produkcyjnych od momentu wybuchu pandemii. Jest to zgodne ze 
zróżnicowanym branżowo obrazem sytuacji sprzedażowo-popytowej w I kw. 2021 r., zbudowanym na 
podstawie dotychczasowych miesięcznych odczytów danych o sprzedaży detalicznej i produkcji 
przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Z jednej bowiem strony w I kw. br. odnotowano spadek 
sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, z drugiej zaś – korzystnie kształtowała się 
dynamika produkcji przemysłowej. 

Wykres 28 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
(s.a.) [w pp.] 

Wykres 29 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
wg przeznaczenia usług [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 30 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
wg przeznaczenia produkcji [w pp.] 

Wykres 31 Wskaźnik rocznych prognoz popytu wg 
przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Prognozy popytu wskazują na dalszą poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie 
kwartalnym, jak i rocznym – ale głównie wśród eksporterów. W perspektywie kwartalnej zdecydowanej 
poprawy popytu oczekują przede wszystkim przedsiębiorstwa z branż w niskim stopniu objętych 
ograniczeniami w swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej tj. przedsiębiorstwa przemysłowe (za 
wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne) oraz, w nieco mniejszym zakresie, 
przedsiębiorstwa budowlane i świadczące usługi nierynkowe. Wciąż najmniej korzystne prognozy 
kwartalne formułują przedsiębiorstwa świadczące usługi konsumenckie. W horyzoncie rocznym poprawy 
popytu spodziewane są we wszystkich głównych grupowaniach według przeznaczenia produkcji i usług za 
wyjątkiem producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Producenci tej kategorii dóbr byli, jak dotąd, 
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beneficjentami ograniczeń w możliwości swobodnego świadczenia usług konsumenckich na skutek 
mechanizmu substytucji usług rynkowych tzw. produkcją domową dóbr i usług (household production6) z 
wykorzystaniem dóbr trwałego użytku (np. sprzętu RTV i AGD). 

Wykres 32 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
(s.a.) [w pp.] 

Wykres 33 Wskaźnik kwartalnych prognoz 
eksportu (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Kształtowanie się wskaźników prognoz eksportu sugeruje, że zarówno w II kw. 2021 r., jak i w horyzoncie 
rocznym dynamika eksportu wzrośnie. Przyspieszenia dynamiki eksportu można oczekiwać we wszystkich 
– ze względu na przeznaczenie produkcji i usług – podstawowych grupowaniach przedsiębiorstw z 
wyjątkiem producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, gdzie dynamika eksportu już teraz kształtuje się 
na wysokim poziomie. Eksporterzy formułują wyraźnie lepsze prognozy popytu ogółem niż 
przedsiębiorstwa skupione wyłącznie na sprzedaży krajowej, a wskaźniki kwartalnych prognoz popytu oraz 
eksportu wśród eksporterów kształtują się na poziomach wyższych niż przed wybuchem pandemii. 

Wykres 34 Wskaźnik kwartalnych prognoz 
eksportu wg przeznaczenia usług i produkcji [w 
pp.] 

Wykres 35 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu 
wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
6 por np. Muth R. F. (1966), Household Production and Consumer Demand Functions, Econometrica, 34(3), str. 699–708. 
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Sytuacja finansowa i jej prognozy 

1. Wynik finansowy i rentowność 

W świetle sprawozdań F-01 GUS zagregowane wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za IV kw. 
2020 r. były istotnie wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Poprawie sprzyjały zarówno 
wyraźne ożywienie sprzedaży, utrzymujące się niższe ceny surowców, jak i działania samych firm na rzecz 
ograniczenia kosztów. Ostatecznie w IV kw. 2020 r. wygenerowany przez przedsiębiorstwa wynik na 
sprzedaży zwiększył się aż o 27% r/r, zaś wynik finansowy netto wzrósł o 24,5% r/r. W całym 2020 r. wynik 
na sprzedaży wzrósł jednak nieznacznie - o 3,5% r/r. Wynikało to ze słabych wyników I półrocza. 
Uwzględniając ograniczenia administracyjne związane z pandemią oraz istotne zróżnicowanie wyników w 
obrębie populacji firm, wzrost zysków ze sprzedaży całego sektora należy ocenić jako świadectwo jego 
elastyczności i skuteczności polityki wsparcia w wielu obszarach  

Ze względu na straty na działalności poza sprzedażą wynik finansowy netto był w całym 2020 r. niższy 
niż rok wcześniej – o 4,1% r/r. Na wynik ten negatywnie oddziaływały zmiany kursu walutowego oraz 
straty na sprzedaży i aktualizacji majątku oraz aktywów finansowych, jednak miały one w dużym stopniu 
wymiar wyłącznie księgowy7. W IV kw. 2020 r. straty na pozostałej działalności wzrosły w horyzoncie 
rocznym o 2,4 mld zł do -5,4 mld zł. Kosztami, których wzrost najbardziej obciążył wynik finansowy były, 
związane z wyraźnym osłabieniem złotego w końcu roku, większe straty na różnicach kursowych (o 3,6 mld 
zł r/r). Ze względu na utrzymujący się niski popyt inwestycyjny drugim ważnym czynnikiem obciążającym 
wyniki były straty na sprzedaży majątku trwałego (wzrost o 2,4 mld zł do -4,9 mld zł), a kolejnym - 
aktualizacja aktywów finansowych (wzrost strat o 1,7 mld do -2 mld zł).  Natomiast dodatni wpływ na 
wielkość wyniku na pozostałej działalności miała w dalszym ciągu pomoc publiczna: dotacje w IV kw. 2020 r. 
wzrosły r/r o 1,2 mld zł - do 3,7 mld zł. Korzystne dla firm były również niższe obciążenia z tytułu odsetek 
od rat kredytowych i pożyczek - koszty z tego tytułu zmniejszyły się o połowę w ciągu roku, tj. o 1 mld zł.  

Wzrost wyniku finansowego przełożył się na poprawę rentowności r/r. W IV kw. 2020 r. zagregowana 
rentowność obrotu netto wyniosła 3,3%, tj. o 0,4 pp. powyżej poziomu sprzed roku, choć o 1,1 pp. poniżej 
wartości sprzed kwartału. Rentowność sprzedaży byłą nawet wyższa – w IV kw. 2020 r. wyniosła 4,9% (tj. 
o 0,8 pp. powyżej wartości sprzed roku i o 0,6 pp. mniej niż przed kwartałem). Podobnie, jak w przypadku 
zmian wyniku finansowego, rentowność za cały 2020 r. wzrosła w przypadku rentowności sprzedaży – z 
4,6% w 2019 r. do 4,8%, spadła zaś nieznacznie w przypadku rentowności obrotu netto – z 3,7% do 3,6%.  

 

 

 
7 Warto przypomnieć, że zarówno ujemne różnice kursowe, jak i straty na aktualizacji aktywów finansowych, o ile nie zostaną w 
tym samym czasie zrealizowane, np. poprzez sprzedaż walut lub papierów wartościowych, obciążają wyniki okresów bieżących, 
ale finalnie, np. przy sprzedaży w dalszym okresie przy bardziej korzystnym kursie, mogą przynieść przedsiębiorstwom zyski 
(mają zatem wymiar wyłącznie księgowy dla IV kw. 2020 r.). 
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Wykres 36 Wynik finansowy na sprzedaży (dane 
kwartalne, w mld zł) oraz jego dynamika roczna 
(dane narastające) 

 

Wykres 37 Wynik finansowy netto (dane 
kwartalne, w mld zł) oraz jego dynamika roczna 
(dane narastające) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
Wykres 38 Wkład składowych kosztów (r/r, dane 
kwartalne) do zmian kosztów ogółem (w pp.) – 
dane za IV kw. 2020 r. na tle średniej oraz I i III 
kwartyla rozkładu dla lat 2006-2020 

 

Wykres 39 Dynamika krótkookresowych kosztów 
stałych i kosztów zmiennych (r/r, dane kwartalne) 
 
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
Wykres 40 Wskaźnik rentowności sprzedaży  
(dane kwartalne) 

 

Wykres 41 Wskaźnik rentowności obrotu netto 
(dane kwartalne) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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W ślad za ożywieniem sprzedaży odpowiadające jej koszty wzrosły w sektorze przedsiębiorstw, ale nadal 
ich dynamika kształtowała się wyraźnie poniżej tempa przychodów (w IV kw. 2020 r. wzrost kosztów 
sprzedaży wyniósł 6,7% r/r, wobec 7,5% r/r wzrostu przychodów ze sprzedaży), przy czym można 
szacować8, że krótkookresowe koszty stałe zwiększyły się w tym okresie o 5,4% r/r, natomiast koszty zmienne 
wzrosły silniej - o 7,2% r/r. 

Kosztem, który zwiększył się w IV kw. najsilniej były wydatki na energię - o 21,9% r/r. Był to z jednej 
strony efekt ożywienia działalności operacyjnej, ale też niejednokrotnie skutek wzrostu jej cen. Wśród branż, 
w których przychody ze sprzedaży były w IV kw. niższe niż rok wcześniej (a zatem nie zaobserwowano 
silniejszego ożywienia) odsetek branż obserwujących wzrost kosztów energii był podobny (59%) jak w 
grupie branż, w których sprzedaż wzrosła r/r (62%). Mimo wyraźnego wzrostu wydatków na energię, ich 
udział w kosztach operacyjnych sektora dużych przedsiębiorstw ponownie uległ obniżeniu i na koniec 2020 
r. wyniósł 1,7%. 

W ślad za ożywieniem aktywności, szczególnie w handlu, wyraźnie rosły również koszty towarów 
zakupionych w celu dalszej odsprzedaży (w całej populacji wzrost ten wyniósł 11,4% r/r). Wydatki rosły 
zarówno na towary zakupione w kraju (wzrost o 10,4% r/r), jak i nieco mocniej na towary importowane 
(14,4%), co mogło być po części skutkiem osłabienia złotego wobec euro. Wyraźnie, względem II i III kw., 
wyższa była również dynamika kosztów wynagrodzeń (patrz rozdział „Koszty pracy i wydajność”), które 
podniosły się w IV kw. o 5,9% r/r; jednak poniżej tempa wzrostu przychodów. Niewielki wzrost, choć 
znaczący na tle poprzednich okresów, zanotowano również w przypadku kosztów surowców, które 
zwiększyły się o 3,1% r/r - przede wszystkim na skutek zwiększenia sprzedaży w sekcji Przetwórstwo 
przemysłowe. Wzrosły jednak tylko koszty surowców zakupionych w kraju (o 8,7% r/r), natomiast wydatki 
na surowce importowane zmniejszyły się (o 5% r/r).  

Analiza kosztów poniesionych w IV kw. 2020 r. oraz w całym roku sugeruje, że uzyskanie poprawy wyników 
finansowych na sprzedaży możliwe było także dzięki oszczędnościom wynikającym zwłaszcza z: rzadziej 
organizowanych szkoleń dla pracowników (33,8% spadek wydatków w IV kw. i 36,6% spadek w całym 
2020 r.), niższych kosztów usług obcych9, co z kolei mogło być skutkiem rozwiązania części umów cywilno-
prawnych oraz niższych pozostałych kosztów rodzajowych (1% spadek w IV kw. i 2,7% spadek w całym 
2020 r.), który był spowodowany m.in. obniżeniem wydatków na podróże służbowe (49% spadek wydatków 
w IV kw. i 39% w całym 2020 r.). Natomiast w przypadku kosztów towarów i surowców, których spadki 
były kluczowe dla utrzymania dodatniej i rosnącej rentowności w trzech pierwszych kwartałach roku i w 
sumie w całym 2020 r. (a czemu sprzyjał spadek cen surowców i produktów zaopatrzeniowych), to w samym 
IV kw. sytuacja odwróciła się - odnotowano w nim wzrost obu tych głównych składowych kosztów. W 
efekcie stanowił on największy dodatni wkład do stopy wzrostu kosztów ogółem, wyraźnie silniejszy w 
przypadku wydatków na zakup towarów. 

Mimo relatywnie korzystnego wyniku finansowego i dobrej rentowności całego sektora, sytuacja na 
poziomie poszczególnych branż i klas pozostała wyraźnie zróżnicowana i zależna zwłaszcza od stopnia 

 
8 Krótkookresowe koszty stałe zostały policzone jako koszty sprzedaży po odjęciu kosztów surowców i materiałów 
wykorzystywanych do produkcji, kosztów towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży oraz ½ wartości kosztów usług 
obcych  
9 Nieznaczny, wyraźnie niższy niż wzrost przychodów był wzrost tych kosztów w IV kw. (o 1,2% r/r) i 1,3% spadek w całym 
 2020 r. 
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dotykających je ograniczeń przeciwpandemicznych. Branże objęte zakazami lub obostrzeniami 
prowadzenia działalności były bowiem na ogół w bardzo słabej sytuacji, w tym hotele i restauracje, kultura, 
transport i pozostała działalność usługowa zamknęły IV kw. 2020 r. stratami. Problemy tych grup ujawniały 
się również na poziomie jednostkowym - w hotelach, kulturze, sporcie i turystyce gros firm działało w 2020 
r. przy ujemnym wyniku finansowym, W restauracjach sytuacja była wyraźnie lepsza, ale i tu odnotowano 
niższe rentowności niż rok wcześniej. W sekcjach działających w obszarach nie objętych ograniczeniami 
sytuacja kształtowała się dużo lepiej, w tym w: Przetwórstwie przemysłowym, Informacji i komunikacji, 
energetyce i handlu wyniki finansowe nawet wzrosły w ujęciu rocznym.  Natomiast w budownictwie IV kw. 
przyniósł co prawda niewielką korektę w dół wyniku finansowego, ale był to relatywnie niewielki spadek. 

Analiza zmian sytuacji na poziomie jednostkowym w przekrojach wg wielkości zatrudnienia sugeruje, 
że w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy stopniową poprawę rentowności przedsiębiorstw 
najmniejszych (od 10 do 49 pracowników), przy powoli pogarszającej się zyskowności przedsiębiorstw 
większych.  Mimo pewnego wzrostu zyskowności w II półroczu 2020 r., obserwowanego również w dużych 
przedsiębiorstwach, pandemia nie odwróciła tych tendencji, czego nie zmieniły nawet wyższe dotacje dla 
większych przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 50 osób otrzymały w 2020 r. o 63% więcej 
dofinansowania niż w 2019 r., podczas gdy grupa firm zatrudniających poniżej 50 osób uzyskała 32% wzrost 
dotacji). Ostatecznie, na koniec 2020 r. grupą firm z najwyższą medianową rentownością były podmioty o 
najmniejszym zatrudnieniu, a najniższą medianową rentowność uzyskały przedsiębiorstwa największe, 
zatrudniające powyżej 999 pracowników. Na podobne wnioski wskazuje analiza danych zagregowanych - 
obserwujemy m.in. stopniowy wzrost udziału zysków generowanych przez sektor MSP w zyskach całego 
sektora przedsiębiorstw.  

Warte odnotowania jest również zjawisko stopniowego zrównywania się rentowności w grupie firm 
eksportujących i w przedsiębiorstwach zorientowanych wyłącznie na rynek krajowy. Różnice między tymi 
klasami, historycznie zawsze bardzo wyraźne, wskazujące na wyższą efektywność podmiotów 
sprzedających za granicą, obecnie zacierają się. 

W ciągu ostatnich paru lat nie ulegają większym zmianom natomiast tendencje polegające na poprawiającej 
się rentowności przedsiębiorstw prywatnych, zarówno krajowych, jak i należących do zagranicznych 
właścicieli, przy lekkiej tendencji spadkowej wskaźnika rentowności i niskich jego wartościach w 
przedsiębiorstwach publicznych. Przedsiębiorstwa należące do państwowych osób prawnych odnotowały 
stratę za cały 2020 r., w tym też za IV kw. Z kolei firmy należące do Skarbu państwa wprawdzie poniosły 
stratę w IV kw., ale w całym 2020 r. ich wynik finansowy pozostał dodatni, choć niższy niż rok wcześniej. 
Natomiast przedsiębiorstwa prywatne zanotowały zyski zarówno w IV kw., jak i w całym 2020 r., przy czym 
w przedsiębiorstwach z kapitałem prywatnym krajowym nastąpiła dalsza poprawa wyników, zaś w firmach 
z zagranicznym kapitałem dodatni wynik finansowy obniżył się r/r.  
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Wykres 42 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 
oraz z rentownością powyżej 5% i 10% (dane s.a.) 
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 43 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto oraz jej zmiany r/r  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 44 Zmiany wyniku finansowego netto 
w sekcjach i klasach sekcji Przetwórstwo 
przemysłowe w IV kw. 2020 r. (d.kwart.) i całym 
2020 r. (w mld zł) 

 

Wykres 45 Mediana, I oraz III kwartyl rozkładu 
wskaźnika rentowności obrotu netto w branży 
hotelarskiej 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 46 Mediana, I oraz III kwartyl rozkładu 
wskaźnika rentowności obrotu netto w branży 
restauracyjnej 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 47 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w grupach ze względu na 
wielkość zatrudnienia (z<50=liczba pracowników 
mniejsza niż 50; z>49=liczba pracowników większa 
niż 49 i analogicznie) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  
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Wykres 48 Wpływ zmian efektywności 
wykorzystania czynników produkcji oraz zmian 
cen relatywnych na zmiany w ujęciu rocznym 
rentowności na działalności operacyjnej 

Wykres 49 Wkład najważniejszych elementów 
kosztów operacyjnych do stopy wzrostu tej 
kategorii 
 

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

Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej (w ujęciu rocznym) sektora przedsiębiorstw w 
IV kw. 2020 r. przyczyniła się zarówno poprawa efektywności wykorzystania czynników produkcji, jak i 
kształtowanie się cen relatywnych10. Wzrosła zarówno wydajność pracy, jak i zmniejszyło się zużycie 
zaopatrzenia w stosunku do skali produkcji. Rentowności sektora przedsiębiorstw sprzyjało również, choć 
w mniejszej skali niż w poprzednim kwartale, kształtowanie się cen relatywnych produkcji względem cen 
zużycia pośredniego (por. rozdział „Ceny producentów”). Niewielki pozytywny wpływ na rentowność miał 
także zmniejszający się udział pozostałych kategorii kosztów operacyjnych (innych niż koszty zaopatrzenia 
i koszty pracy), w tym kosztów amortyzacji, w relacji do przychodów. Ujemnie na kształtowanie się 
wskaźnika rentowności w IV kw. ub.r. wpływał natomiast wzrost realnych wynagrodzeń (urealnionych 
wskaźnikiem cen produkcji szacowanym dla sektora przedsiębiorstw). 

 

2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia  

W świetle SM NBP przedsiębiorstwa oceniły swoją sytuację podobnie jak trzy miesiące wcześniej. 
Surowy wskaźnik ocen sytuacji nieznacznie obniżył się (o 1,1 pp.) względem poprzedniego kwartału 
i osiągnął poziom 48,1 pp., tj. o 5,7 poniżej swojej wartości sprzed roku (okresu bezpośrednio 
poprzedzającego pierwszy lockdown) i jednocześnie na poziomie pierwszego kwartyla swoich wartości 
długoletnich. Wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych wzrósł natomiast nieznacznie kw/kw. Obecnie 
w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji znajduje się nieco powyżej 74% firm objętych badaniem, ale sytuacja jest 
silnie zróżnicowana między branżami.  

 
10 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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Oceny sytuacji są wyraźnie powiązane ze skutkami decyzji administracyjnych ograniczających skalę 
działalności wskutek pandemii COVID-19. Branże bezpośrednio objęte ograniczeniami, do których należy 
zaliczyć m.in. hotele i restauracje oraz kulturę i sport, podobnie jak powiązane z nimi branże i 
przedsiębiorstwa (dostawcy i kooperanci) raportują wyraźnie gorsze wyniki niż pozostałe firmy. I choć w 
grupie tych firm były również jednostki doświadczającego dalszego pogorszenia kondycji w I kw. br., to 
nieznacznie przeważyły tam jednak przedsiębiorstwa zauważające poprawę swojej kondycji w ciągu 
kwartału (18,6% odnotowało poprawę, 17,5% - pogorszenie kondycji). Natomiast w przypadku pozostałych 
przedsiębiorstw, w tym sekcjach Przetwórstwo przemysłowe i Budownictwo optymizm ocen zmniejszył się 
kw/kw.  

W I kw. br., podobnie jak w ciągu ostatniego roku, respondenci deklarują, że na czele ich problemów 
znalazły się skutki pandemii COVID-19 i związany z tym spadek popytu. Warto zauważyć, że skala tych 
trudności od dwóch kwartałów nie wzrasta, choć sytuacja pozostaje zróżnicowana w poszczególnych 
przekrojach. Jednocześnie maleje jednak odsetek przedsiębiorstw, które deklarują brak jakichkolwiek 
poważnych problemów ograniczających ich działalność. Oznacza to, że zdaniem przedsiębiorców rosną inne 
trudności. Zwracają oni uwagę zwłaszcza na wzrost kosztów wywołany wzrostem cen surowców i 
produktów zaopatrzeniowych. Rośnie też grupa firm oceniających jako niekorzystne zmiany 
wprowadzanych regulacji prawnych, w tym głównie w obszarze prawa podatkowego. Zwiększa się odsetek 
firm zgłaszających jako źródło ich trudności niepewność sytuacji i otoczenia. 

W I kw. br. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność, mimo pewnego spadku w ujęciu kwartalnym, 
pozostała powyżej swojej średniej długoletniej. W dalszym ciągu utrzymały się wyraźne różnice w ocenie 
tego zjawiska przez przedsiębiorstwa objęte ograniczeniami administracyjnymi narzuconymi w związku z 
pandemią, przez które niepewność oceniana jest jako wyższa, a pozostałą grupą firm, gdzie sytuacja 
postrzegana jest jako bardziej stabilna i przewidywalna.  
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Ramka 2 Oceny poziomu niepewności 

Ramka zawiera zaktualizowane, na podstawie wskaźników bazujących na najnowszych danych z 
Szybkiego Monitoringu NBP11, oceny poziomu niepewności doświadczanej przez ankietowane firmy. 

Niepewność, wynikająca obecnie przede wszystkim z pandemii koronawirusa, wciąż utrzymuje się na 
bardzo wysokim poziomie. Zarówno odsetek przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej 
sytuacji ekonomicznej jako wysoką, jak i odsetek podmiotów zaliczających niepewność do barier rozwoju, 
wzrosły w relacji kwartalnej do poziomów zbliżonych do historycznych maksimów. 

Wykres 50 Odsetki przedsiębiorstw oceniających 
niepewność jako wysoką oraz wskazujących na 
niepewność jako barierę rozwoju [w %, s.a.]  

Wykres 51 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej 
ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz 
formułujących negatywne prognozy [s.a., w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 52 Heterogeniczność prognoz popytu, 
sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt., s.a.] 

Wykres 53 Odsetek przedsiębiorstw błędnie 
prognozujących kwartalne zmiany sytuacji 
ekonomicznej (ocena ex post) [s.a., w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Na wysokim, ale zdecydowanie niższym niż w momencie wybuchu pandemii, poziomie utrzymuje się 
ekspozycja przedsiębiorstw na ryzyko bankructwa. Istnieją jednak przesłanki wskazujące na 
stopniowe przystosowywanie się części przedsiębiorstw do funkcjonowania w nowych realiach 

 
11 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 04/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_4_kw_2019.pdf . 
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gospodarczych. W obliczu ograniczeń administracyjnych w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki 
wysoki pozostaje odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa12. Wyraźny 
spadek tego odsetka w porównaniu do II kw. 2020 r., jak również wyraźny spadek odsetka przedsiębiorstw 
formułujących negatywne prognozy sugeruje, że przedsiębiorstwa stopniowo przystosowują się do 
otoczenia zewnętrznego oraz podejmują stosowne działania adaptacyjne. Niski odsetek przedsiębiorstw 
przeszacowujących (ex post) swoją przyszłą sytuację ekonomiczną oraz wysoki odsetek przedsiębiorstw, 
które nie doszacowują (ex post) swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej sugerują, że w tak niepewnych 
okolicznościach przedsiębiorstwa działają ostrożnie i opierają swe działania na konserwatywnych 
prognozach rozwoju sytuacji. 

 

Wykres 54 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 
w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw w słabej, złej 
i bardzo złej sytuacji (w %) 

 

Wykres 55 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 
w pp.) w branżach silnie dotkniętych przez 
lockdown    

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP (SM) oraz sondy NBP   Źródło: Szybki Monitoring NBP   
Wykres 56 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 
w pp.) w głównych sekcjach PKD 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 57 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie 
w % i jego zmiana kw/kw w pp.) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  
 
 
 

 
12 Na wysokie ryzyko bankructwa wskazują również dane dotyczące liczby niewypłacalności (por. Ramka 3). 
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Wykres 58 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy 
(w pp., wzrost wsk. oznacza wzrost niepewności) 
oraz odsetek firm uznających niepewność za bardzo 
wysoką i wysoką oraz odsetek firm uznających 
niepewność za barierę rozwoju (w %)  

Wykres 59 Oceny niepewności – struktura 
odpowiedzi (w %) w przedsiębiorstwach objętych 
ograniczeniami admin. zw. z pandemią oraz w 
pozostałych przedsiębiorstwach 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 60 Economic Sentiment Indicator 
  

Wykres 61 Economic Sentiment Indicator w lutym 
2021 r. w podziale na analizowane kraje  

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

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

W I kw. 2021 r. opłacalność cenowa eksportu wzrosła i wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym 
poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił istotnej bariery rozwoju przedsiębiorstw. W I 
kw. 2021 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro i dolarze wzrosła o odpowiednio 1,4 i 2,5 pp. kw/kw. 
Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu 
wśród eksporterów utrzymały się na podobnym poziomie jak przed kwartałem i wciąż przyjmowały 
wartości zbliżone do historycznych minimów. Na niskim z perspektywy historycznej – choć nieco wyższym 
niż przed kwartałem i przed rokiem – poziomie pozostaje również odsetek przedsiębiorstw wskazujących 
na kurs walutowy jako na barierę rozwoju.  
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Tabela 4  Skumulowany rozkład (dystrybuanta) 
odpowiedzi o progowy kurs opłacalności eksportu 
rozliczanego w euro* w I kw. 2021 r. – odsetki 
odpowiedzi [w %] 

Tabela 5 Skumulowany rozkład (dystrybuanta) 
odpowiedzi o progowy kurs opłacalności eksportu 
rozliczanego w dolarze* w I kw. 2021 r. – odsetki 
odpowiedzi [w %] 

kurs progowy nieważony ważony**  
≤ 3,8 16 19 
≤ 3,9 22 28 
≤ 4,0 47 49 
≤ 4,1 55 60 
≤ 4,2 70 78 
≤ 4,3 80 87 
≤ 4,4 87 92 
≤ 4,5 94 98 
≤ 4,6 97 98 
≤ 4,7 98 99 
≤ 4,8 100 100 

*wśród eksporterów wykazujących eksport rozliczany w euro 
**ważony wielkością eksportu rozliczanego w euro 

kurs progowy nieważony ważony**  
≤ 3,3 30 34 
≤ 3,4 36 40 
≤ 3,5 57 61 
≤ 3,6 67 80 
≤ 3,7 75 91 
≤ 3,8 83 93 
≤ 3,9 88 97 
≤ 4,0 95 100 
≤ 4,1 97 100 
≤ 4,2 99 100 
≤ 4,3 100 100 

*wśród eksporterów wykazujących eksport rozliczany w 
dolarze 
**ważony wielkością eksportu rozliczanego w dolarze 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP  
Wykres 62 Kurs euro, przy którym eksport i import 
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 63 Kurs dolara, przy którym eksport i 
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 
[w zł] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 64 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 
kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 65 Opłacalność eksportu [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Odsetek przedsiębiorstw odczuwających pozytywny wpływ deprecjacji złotego względem euro na ogólną 
sytuację ekonomiczną jest wyższy niż odsetek przedsiębiorstw odczuwających wpływ negatywny. W 
przypadku deprecjacji złotego względem dolara obydwa odsetki są zbliżone. Zgodnie z literaturą 
ekonomiczną dotyczącą handlu oraz finansów międzynarodowych, deprecjacja waluty krajowej przyczynia 
się do obniżenia poziomu i rentowności sprzedaży krajowej oraz wzrostu poziomu i rentowności sprzedaży 
zagranicznej. Wpływ netto na ogólną sytuację ekonomiczną sektora przedsiębiorstw jest natomiast 
niejednoznaczny i może zależeć od m.in. stopnia otwartości gospodarki, tego czy kraj jest eksporterem czy 
importerem netto, importochłonności eksportu i pozycji przedsiębiorstw w ramach międzynarodowych 
łańcuchów wartości dodanej. W świetle deklaracji przedsiębiorstw osłabienie złotego względem euro i dolara 
w istocie przyczynia się do obniżenia poziomu i rentowności sprzedaży krajowej oraz wzrostu poziomu i 
rentowności sprzedaży zagranicznej13. Efekt ten jest wyraźnie silniejszy w przypadku euro niż dolara, 
ponieważ to euro jest podstawową walutą rozliczeniową polskiego handlu zagranicznego14. 

Początek 2021 r. przyniósł poprawę klimatu gospodarczego w całej Europie, w tym w Polsce. W ocenie 
ankietowanych podmiotów, w ramach europejskiego badania sentymentu (ESI), gospodarka Polski 
pozostaje jednak nadal poniżej średniej europejskiej, poprawiając się za to nieco szybciej niż inne w Europie. 

Wykres 66 Wpływ deprecjacji złotego względem 
euro na sytuację przedsiębiorstw – odsetki 
odpowiedzi [w %] 

Wykres 67 Wpływ deprecjacji złotego względem 
dolara na sytuację przedsiębiorstw – odsetki 
odpowiedzi [w %] 

 
* wśród eksporterów 

 
* wśród eksporterów 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

3. Prognozy sytuacji ekonomicznej   

Prognozy na II kw. 2021 r. sugerują niewielką poprawę sytuacji w sektorze przedsiębiorstw, jednak 
poziom optymizmu w ocenie najbliższej przyszłości wciąż jest względnie niski. Wskaźnik prognoz 
pozbawiony wahań sezonowych wyniósł 0,4 pp. i wzrósł o 6,4 pp. kw/kw i o tę samą wartość względem 
poprzedniego roku, kształtując się nie tylko wyraźnie poniżej swojej długookresowej średniej, ale nawet 
wyraźnie poniżej pierwszego kwartyla rozkładu wartości historycznych.  

 
13 Niemal w pełni symetryczne wyniki uzyskano pytając przedsiębiorstwa o wpływ aprecjacji złotego względem euro oraz dolara. 
14 W świetle deklaracji przedsiębiorstw średnio ok. 68% eksportu rozliczane jest w euro, a 6% – w dolarze. W przypadku importu 
analogiczne odsetki wynoszą 65% i 13%. 
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W dalszym ciągu bardziej optymistyczne niż prognozy o horyzoncie kwartalnym kształtują się prognozy 
roczne - wyraźnie przeważają w nich optymiści (22,4% podmiotów oczekuje poprawy, a 10,5% - 
pogorszenia). Wskaźnik prognoz rocznych pozbawiony wahań sezonowych wyniósł 10,9 pp. i wzrósł o 0,2 
pp. kw/kw i o 10,8 pp. r/r, pozostając jedynie nieznacznie poniżej swojej średniej dla lat 2015-2021. 

Prognozy są oczywiście mniej optymistyczne w przedsiębiorstwach odczuwających skutki ograniczeń 
przeciwpandemicznych. Zwraca też uwagę spadek optymizm prognoz w Przetwórstwie przemysłowym.  

Choć w grudniu 2020 r. ankietowane przedsiębiorstwa dostrzegały możliwość pogorszenia rentowności 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to. prognozy sformułowane w marcu br. sugerują już możliwość jej 
poprawy - wskaźnik prognoz rentowności wzrósł o 5,3 pp. kw/kw i o 4,2 pp. r/r.  Pozostał on jednak poniżej 
wartości sprzed dwóch lat. 

Wykres 68 Kwartalne prognozy sytuacji (saldo, 
w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 
poprawy i pogorszenia sytuacji (w %) 
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 69 Roczne prognozy sytuacji w wybranych 
sekcjach (saldo, w pp.) oraz odsetek 
przedsiębiorstw oczekujących poprawy 
i pogorszenia sytuacji (w %)  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 70 Oceny rentowności (odsetek 
przedsiębiorstw z satysfakcjonującym poziomem 
rentowności, w %)   
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 71 Prognozy zmian rentowności w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy (saldo, w pp.) oraz odsetek 
przedsiębiorstw oczekujących wzrostu i spadku 
rentowności (w %) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  
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 Koszty pracy i wydajność 
Po pogłębiającym się przez dwa kwartały z rzędu spadku zatrudnienia w sektorze dużych i średnich 
przedsiębiorstw, najnowsze dane F-01 GUS wskazują na lekkie zahamowanie tej tendencji. W IV kw. 
2020r. zatrudnienie wzrosło - o 1,1% kw/kw. W dalszym ciągu, w ujęciu rocznym, jego dynamika pozostaje 
jednak ujemna (-1,0% r/r wobec -1,2% r/r w III kw. 2020 r.).  

Spadki zatrudnienia wystąpiły w ponad 65% badanych firm. Wciąż najsilniejsze redukcje dotyczyły branż 
PKD bezpośrednio objętych ograniczeniami administracyjnymi związanymi z pandemią COVID-19, tj.  
zakwaterowanie (-19,2% r/r) i turystyka (-13,9% r/r). Znaczne spadki zatrudnienia odnotowały także branże 
pośrednio dotknięte epidemicznymi obostrzeniami tj. produkcja skór (-13,9% r/r), poligrafia (- 10,2% r/r), 
wynajem i dzierżawa (- 8,7% r/r) oraz produkcja odzieży (-8% r/r ). 

Wzrost zatrudnienia w ujęciu rocznym zaobserwowano w 26 spośród 76 branż objętych badaniem. 
Największy przyrost kolejny kwartał z rzędu dotyczył działalności weterynaryjnej (54% r/r), działalności 
prawniczej (12% r/r), pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (12,1% r/r), a także 
działalności sportowej (9,1% r/r).  

W ostatnim kwartale 2020 r. przeciętne wynagrodzenie (liczone na danych zagregowanych), zwiększyło 
się o ponad 7,5% r/r., tj. w stopniu zbliżonym do poziomu odnotowanego w III kw. 2019 r. 15.  

Wykres 72 Dynamika wynagrodzenia według 
danych jednostkowych i danych zagregowanych 

Wykres 73 Dynamika zatrudnienia i kosztów pracy 
(r/r) 

 

 

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

Analiza danych jednostkowych wskazuje na kontynuację rozpoczętego w III kw. wzrostu dynamiki płacy 
medianowej. Po wyraźnym spowolnieniu obserwowanym w II kw. 2020 r. (dynamika medianowej płacy 
wyniosła wtedy 0,3), w czwartym kwartale wyniosła ona 5,9 zbliżając się do wyników obserwowanych pod 

 
15 Dla porównania dynamika przeciętnej płacy w II i III kw. 2020 r. wyniosła odpowiednio  -4,5% i 1,8%. 
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koniec 2019 r. Odsetek przedsiębiorstw, wśród których dynamika przeciętnej płacy (r/r) przekroczyła 10% 
wzrósł względem kwartału poprzedniego osiągając 36,6%, co stanowi wynik wyższy od średniej za 2019 r.16.  

W IV kw. 2020 r. nastąpił wyraźny, względem II i III kw., wzrost dynamiki kosztów pracy - o 5,8% r/r. 
Przyrost tych kosztów odnotowało ponad 67% firm, co jest poziomem porównywalnym z okresem 
bezpośrednio poprzedzającym wybuch pandemii COVID-19 17.  

Najwyższe wzrosty kosztów pracy dotyczyły kolejno działalności weterynaryjnej (wzrost o 43,4% r/r), badań 
naukowych i prac rozwojowych (33,3% r/r), pozostałej działalności profesjonalnej (32,8% r/r), działalności 
prawniczej (25,3% r/r) oraz edukacji (21,5% r/r). Najsilniejsza redukcja omawianych kosztów, analogicznie 
jak w przypadku spadków zatrudnienia, odnotowana została w branżach bezpośrednio lub pośrednio 
dotkniętych przez pandemię tj. w zakwaterowaniu (spadek o 41,7%), działalności wydawniczej (31,1% r/r), 
pozostałej indywidualnej działalności usługowej (22,6%), turystyce (12,5% r/r), poligrafii (11,4% r/r), 
produkcji skór (9% r/r). Znaczny spadek kosztów pracy odnotowany został także w górnictwie ropy naftowej 
i gazu ziemnego (33,8% r/r). 

Pomimo odnotowanego istotnego wzrostu kosztów pracy, udział tej składowej w kosztach działalności 
operacyjnej zmalał względem kwartału poprzedniego o 0,4 pp. i wyniósł 12,8%. Wynik ten, po wzrostach 
obserwowanych w pierwszej połowie 2020r., powrócił do poziomu rejestrowanego przed rozpoczęciem 
pandemii, wciąż pozostając jednak powyżej średniej długoletniej (średni udział kosztów pracy dla lat 2010-
2020 wynosi 12%). Interpretując ten rezultat warto też pamiętać, że bezpośredni wpływ na obniżenie udziału 
kosztów pracy w IV kw. miał znaczący wzrost kosztów surowców i towarów.   

Wykres 74 Wkład poszczególnych komponentów 
do dynamiki r/r kosztów pracy 

Wykres 75 Udział kosztów pracy w kosztach 
działalności operacyjnej   

  

Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Po okresie obniżonej dynamiki wydajności pracy (pierwsza połowa 2020 r.) w IV kw. ukształtowała się 
ona na poziomie zbliżonym do dynamiki przeciętnej płacy. Szczególnie widoczny był wzrost wydajności 

 
16 W II kw. 2020 roku odsetek przedsiębiorstw, w których dynamika r/r przeciętnego wynagrodzenia przekroczyła 10% (liczona 
dla danych jednostkowych)  wyniósł 21%, co stanowiło wynik najniższy od początku 2014 roku.  
17 Dla porównania, w II i III kw. 2020 r. koszty pracy podwyższyło ok. 46% badanych przedsiębiorstw.  
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mierzonej relacją sprzedaży do zatrudnienia – o 8,1% r/r. Dynamika wydajności pracy według wartości 
dodanej wyniosła 7,8% r/r.  Odzwierciedlenie zaistniałego zjawiska potwierdzają także odpowiedzi 
przedsiębiorców ankietowanych w ramach badania SM NBP. W IV kw. 2020 r. odsetek firm, w których płace 
rosły wolniej niż wydajność wyniósł 11,4%, przy jednoczesnym udziale firm deklarujących sytuację 
odwrotną na poziomie 12,5%. Około 19% wskazało na wzrost wynagrodzeń w stopniu zbliżonym do 
wydajności.  

Wykres 76 Dynamika przeciętnej płacy 
i wydajności pracy (r/r)   

Wykres 77 Odsetek firm raportujących wakaty; 
odsetek firm deklarujących brak pracowników jako 
barierę rozwojową  

 

 

Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring  
Wykres 78 Indeks zatrudnienia - różnica między 
odsetkiem firm prognozujących zwiększenie 
i zmniejszenie zatrudnienia - prognozy kwartalne 
[w pp.] 

Wykres 79 Indeks zatrudnienia - prognozy 
kwartalne wg klas wielkości przedsiębiorstw [w pp.]  

  

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

Źródło: Szybki Monitoring   

Dane z SM sugerują pewne wyhamowanie odnotowanej w 2020 r.  tendencji spadkowej w zakresie popytu 
na pracę. W I kw. 2021r. odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie nieobsadzonych miejsc pracy 
wzrósł kw/kw o 2 pp. - do 40,5% (wartość zbliżona do odnotowanej w I kw. 2020 r.).  Wzrost nieobsadzonych 
miejsc pracy kw/kw zanotowało większość sekcji PKD, wyłączając energetykę oraz handel i dostawę wody. 
Silnie wskaźnik ten wzrósł budownictwie - o 9,4 pp. kw/kw. Nieznacznie wzrósł także, względem 
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poprzedniej edycji badania, odsetek firm zgłaszających problem ze znalezieniem pracowników jako barierę 
rozwoju (4,0% vs 3,8% w poprzednim kwartale), wciąż pozostając poniżej średniej dla 2020 r. (5,3%)18.  

Po okresie silniejszych dostosowań poziomu zatrudnienia w 2020 r., nierzadko będących, w opinii 
ankietowanych, rozwiązaniem przejściowym (na okres trwania lockdown’u), w II kw. 2021r. ponad 28% 
badanych przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia (18,7% firm w I kw. 2021 r.) i jest to wynik 
zbliżony do odczytu za II kw. 2019 r. (28,4% respondentów).  

Nieco ponad 5% firm poinformowało o planach zmniejszenia zatrudnienia (w I kw. takie plany 
deklarowało 12% ankietowanych). Jest to najniższa odnotowana wartość od początku trwania pandemii. W 
konsekwencji kwartalny indeks zatrudnienia, rozumiany jako różnica między odsetkiem firm 
prognozujących wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale, a odsetkiem firm zapowiadających jego 
spadek przyjął wysoką wartość 22,9 punktu (6,7 punktu w I kw. br.)19.  

Poprawę kwartalnych prognoz zatrudnienia zaobserwowano w większości analizowanych klas 
przedsiębiorstw i sektorów działalności gospodarczej. Zdecydowanie najkorzystniejsze przewidywania 
dotyczą obecnie dużych i średnich przedsiębiorstw, przy czym także wśród najmniejszych firm wzrosty 
zatrudnienia przewiduje ponad 17% ankietowanych (o 5,8 pp. więcej niż kwartał wcześniej). Zdecydowany 
przyrost zakładają firmy sektora transportowego (31,8% badanych), budownictwa (24,6%), oraz usług 
(24,1%). Należy zaznaczyć, że wyraźnie lepsze prognozy zatrudnienia formułują firmy eksportujące niż 
skoncentrowane wyłącznie na działalności krajowej (ponad 37% eksporterów planuje wzrost zatrudnienia). 

Wykres 80 Saldo zatrudnienia - różnica między 
odsetkiem firm prognozujących zwiększenie 
i zmniejszenie zatrudnienia – prognozy roczne 

Wykres 81 Odsetek przedsiębiorstw, w których płace 
rosły w większym stopniu niż wydajność i w których 
płace rosły wolniej niż wydajność 
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Poprawie uległy również roczne prognozy zatrudnienia. Ten indeks zatrudnienia podniósł się o ponad 12 
pp. w relacji do poprzedniej edycji SM - wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zatrudnienie nowych 

 
18 Dla porównania,  odsetek przedsiębiorstw, które zgłosiły brak kadr jako barierę rozwoju wynosił kolejno 9,1 % w 2018 r. oraz 
8,3% w 2019 r.   
19 W 2009 r., u szczytu trwającego międzynarodowego kryzysu finansowego kwartalne wartości indeksu zatrudnienia spadły 
poniżej zera, osiągając w  kulminacyjnym momencie do ok. - 20 punktów (w II kw. 2009 r. redukcje zatrudnienia planowało ok. 
25% badanych firm wobec 4,9%  deklarujących nowe zatrudnienia).  
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pracowników na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy (z 28,5% do 36%), przy spadku udziału firm 
przewidujących redukcję zatrudnienia (z 13% do 7,7%). 

W I kw. 2021 r., po raz pierwszy od ponad roku wzrósł odsetek firm, które zadeklarowały szybszy wzrost 
płac niż wydajności pracy (18,9% badanych wobec 14,3% w kwartale poprzednim), przy jednoczesnym 
delikatnym spadku udziału firm deklarujących sytuację odwrotną (10,4% ankietowanych wobec 12% w 
kwartale poprzednim). Około 26% przedsiębiorstw wskazuje na zbliżony poziom wzrostu wynagrodzeń i 
wydajności. Natomiast niecałe 45% firm wskazuje brak zmian w relacji płac i wydajności w stosunku do 
poprzedniego kwartału.  

Po okresie skokowego spadku presji na wzrost płac w 2020r., wraz z początkiem 2021 r. odnotowano 
wzrost wskaźnika, którego wartość powoli zbliża się do poziomów rejestrowanych przed rozpoczęciem 
pandemii. Aktualnie 60% ankietowanych firm zgłasza pojawienie się presji na wzrost płac ze strony 
pracowników. Ponad 14% przedsiębiorstw zwraca uwagę na nasilenie się wspomnianych nacisków w 
stosunku do kwartału poprzedniego. Naciski na podwyższenie wynagrodzeń wzrosły w większości 
badanych sekcji PKD, poza energetyką i dostawą wody. Natomiast kolejny kwartał z rzędu wyraźnie niższy 
niż przed wybuchem pandemii pozostaje odsetek firm zgłaszających w badaniu ankietowym problem 
wysokich i rosnących płac jako barierę rozwoju przedsiębiorstwa. 

Wykres 82 Odsetek firm odczuwających presję 
płacową; odsetek firm deklarujących presję 
placową/wysokie koszty pracy jako barierę rozwoju 

Wykres 83 Odsetek przedsiębiorstw planujących 
podwyżki w ciągu kwartału  
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Nasilenie się presji na podwyżki płac oraz zwiększony popyt na pracę w I kw. 2021 r. przełożyły się na 
wyższe kwartalne prognozy wynagrodzeń. Po korekcie sezonowej ponad 27% przedsiębiorstw przewiduje 
podniesienie płac20. W ujęciu kwartał do kwartału oznacza to wzrost odsetka takich firm o 7 pp., jednak w 
porównaniu do odczytu z analogicznego okresu ubiegłego roku wciąż jest to wynik niższy o 11 pp. Częstsze 
zamiary podnoszenia płac deklaruje większość sekcji PKD (wyłączając energetykę i dostawę wody) oraz 
wszystkie analizowane klasy firm – najmniejsza różnica w odsetku podmiotów przewidujących wzrost 

 
20 W II kw. 2009 r., odnotowany został najniższy w historii badań ankietowych SM NBP odsetek przedsiębiorstw planujących 
podwyżki ( 5,4% badanych firm )  
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wynagrodzenia dotyczyła małych i mikro przedsiębiorstw (ok. 3,5 pp. kw/kw). Częstsze deklaracje 
podwyżkowe składają firmy eksportujące (31% badanych).   

Mimo kwartalnego wzrostu odsetka firm deklarujących podwyższenie płac, średni poziom spodziewanej 
podwyżki obniżył się względem poprzedniego kwartału - do 4,9%kw/kw (w I kw. 2021 r. było to średnio 
5,3%). Na podobnym, i niskim, poziomie pozostał odsetek firm planujących „znaczne” (w opinii badanych) 
podwyżki płac w II kw. 2021r. – 2,86% ankietowanych wobec 2,42% w kwartale poprzedzającym.  

Niecałe 50% badanych firm deklaruje zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia na przestrzeni 
najbliższych 12 miesięcy - odsetek tych przedsiębiorstw zmniejszył się o 5,7 pp. kw/kw. Nieznacznie 
obniżył się też poziom deklarowanej podwyżki - do 5,2% r/r (5,4% w poprzednim kwartale)21. 

Wykres 84 Wysokość prognozowanych 
podwyżek wynagrodzeń – prognozy kwartalne  

Wykres 85 Wysokość prognozowanych podwyżek 
wynagrodzeń – prognozy roczne 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

 

 

 

 
21 Dla porównania, przeciętna deklarowana podwyżka w analogicznym okresie poprzedniego roku wyniosła 6,6%.  Jednocześnie 
spadł odsetek przedsiębiorstw zakładających zmniejszenie płac w najbliższym roku, jak również wartość średniej obniżki  ( - 8,3% 
vs. -11,4% w kwartale poprzednim ). 
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Inwestycje 

1. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw 

W 2020 r. odnotowano pierwszy od czterech lat realny spadek nakładów brutto na środki trwałe22  
(-8,4% r/r), który objął niemal wszystkie sektory gospodarki narodowej, a w szczególności sektor 
przedsiębiorstw (-12,5% r/r, ceny bieżące). Według wstępnych danych GUS dla całej gospodarki mocne 
spadki nakładów w ub.r. miały miejsce głównie w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw23 (nominalny 
spadek o 25,6% r/r). Spadek inwestycji przedsiębiorstw w części amortyzowały rosnące nakłady sektora 
rządowego i samorządowego.  

Dane kwartalne z rachunków narodowych wskazują, że wysokie tempo ograniczania nakładów w sektorze 
przedsiębiorstw utrzymywało się w kolejnych kwartałach ub.r. (spadek o 16,4% r/r w IV kw. i o 10,3% r/r 
w III kw.). Dynamikę inwestycji w takim ujęciu pogarszała słabnąca aktywność inwestycyjna mikro- i małych 
podmiotów. 

Wykres 86 Wkład do stopy inwestycji w 
gospodarce narodowej [w pp, ceny bieżące] 

Wykres 87 Dynamika inwestycji średnich i dużych 
przedsiębiorstw niefinansowych [w %] 

  
Źródło: wyniki finansowe, rachunki narodowe (dane 
wstępne), dane GUS, opracowanie NBP 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Spadek nakładów inwestycyjnych w 2020 r. nastąpił również w sektorze średnich i dużych 
przedsiębiorstw24 (o -7,2% r/r, ceny stałe). Głębokość tego spadku była efektem nałożenia się skutków 
działań podejmowanych w przedsiębiorstwach w reakcji na wybuch pandemii koronawirusa na trwające 
w gospodarce, już od kilku kwartałów, cykliczne spowolnienie dynamiki inwestycji.  

W średnich i dużych firmach w kolejnych kwartałach ub.r. skala redukcji inwestycji wyraźnie już jednak 
słabła (- 5,9% r/r w IV kw., -7,9% w I-III kw. r/r). Przyspieszał też wzrost inwestycji kw/kw. Obraz aktywności 

 
22 Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.  
23 Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są w NBP na podstawie wstępnych danych GUS 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. 
24 Zbiorowość przedsiębiorstw objętych kwartalnych badaniem F-01/I-01 GUS zatrudniających pow. 49 pracowników. 
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inwestycyjnej tej grupy przedsiębiorstw był zatem korzystniejszy na tle wyników całego sektora 
instytucjonalnego przedsiębiorstw w gospodarce. Zmiany te okazały się też zgodne z oczekiwaniami z SM 
NBP, zapowiadającymi poprawę nastrojów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. 

Wykres 88 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 
[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.] 

Wykres 89 Dynamika inwestycji kw/kw s.a. [w %, 
dane kwartalne] 

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

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Na poziomie jednostkowym obniżeniem poziomu inwestycji ubiegły rok zakończył się również dla firm 
mikro i małych25. Przeciętna skala tych redukcji była wprawdzie nieco niższa niż w przedsiębiorstwach 
średnich i dużych (medianowy nominalny spadek inwestycji w MMSP o 11,2% r/r wobec 15,1% r/r w 
firmach większych), ale niekorzystne były w tej grupie zmiany aktywności inwestycyjnej w trakcie roku 
(co jest spójne z wynikami na poziomie rachunków narodowych dla tej podgrupy). W II półroczu tempo 
redukcji nakładów w MMSP26, inaczej niż w przedsiębiorstwach większych, jeszcze bowiem mocno 
przyspieszyło (z -7,5% r/r w I połr. ub.r. do -12,2% r/r w II półroczu ub.r.).  

Spadek inwestycji w 2020 r. był powszechny w sektorze przedsiębiorstw, potwierdzając, że 
przedsiębiorstwa w pierwszej reakcji na wybuch pandemii masowo ograniczały wydatki na inwestycje 
(por. SON0320). Takiej reakcji firm nie obserwowano we wcześniejszych latach z ujemną dynamiką 
inwestycji sektora. Jednocześnie mocniej niż spadki w ub.r. skoncentrowane były wzrosty nakładów 
(w okresie poprzedniego spowolnienia inwestycji, w 2016 r., relacja ta była odwrotna – skoncentrowane 
spadki, a wzrosty nakładów rozproszone).  

 

 

 

 
25 Zbiorowość przedsiębiorstw objętych półrocznym badaniem F-01/I-01 GUS zatrudniających od 9 do 49 pracowników.  
26 Dla MMSP dostępne są jedynie dane półroczne. 
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Wykres 90 Dynamika inwestycji w mikro i małych 
oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach 
niefinansowych [mediana, w %, r/r, ceny bieżące] 

Wykres 91 Wpływ 100 największych spadków 
inwestycji r/r na dynamikę inwestycji SPN w 
wybranych latach [w pp.] 

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

Poprawę aktywności inwestycyjnej średnich i dużych przedsiębiorstw w drugiej połowie ubiegłego roku 
potwierdzają też wyniki na poziomie mikro-danych. W IV kw. ub.r. odnotowano dalszy wzrost przeciętnej 
(medianowej) dynamiki inwestycji. Wyraźnie wzrósł także udział inwestorów zwiększających nakłady r/r. 
Ze względu na wcześniejszy zakres redukcji nakładów w ub.r. oceny aktywności inwestycyjnej, w tym 
średnia stopa inwestycji (inwestycje do majątku trwałego netto) i udział inwestorów, pozostają wciąż na 
historycznie niskich poziomach. Wyniki SM dają natomiast pewne podstawy do oczekiwania wzrostu stopy 
inwestycji w kolejnych kwartałach.  

Wykres 92 Dynamika inwestycji kwartalnych 
i stopa inwestycji [w %, r/r, ceny bieżące, mediany 
rozkładu, stopa annualizowana] 

Wykres 93 Oceny aktywności inwestycyjnej 
przedsiębiorstw 

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

Redukcja nakładów przełożyła się na wyraźne spowolnienie nominalnego tempa przyrostu wartości 
majątku trwałego netto w przedsiębiorstwach (wzrost o 2,3% r/r w ub.r. i o 9,9% r/r w 2019 r.). Jednocześnie 
firmy po raz pierwszy od globalnego kryzysu finansowego i też w podobnej jak wówczas skali, bardzo silnie 
ograniczyły leasing środków trwałych - wartość środków trwałych przyjętych w 2020 r. na podstawie umów 
leasingu obniżyła się o 30,5% r/r. Z kolei podobnie jak w 2019 r., a więc bez wyraźnego związku 
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z negatywnymi skutkami koronakryzysu, silnie rosły przychody ze zbycia majątku27. Relacja tych 
przychodów do nakładów poniesionych na inwestycje pozostaje, mimo wzrostu w ostatnich 2 latach, jednak 
nadal relatywnie niska (poniżej średniej wieloletniej). Procesy alokacji aktywów może przyspieszać 
przedłużający się w części sektorów problem utrzymywania niepracującego potencjału wytwórczego28. W 
niektórych branżach aktywa stały się jednak, w wyniku popandemicznych zmian, trudniej zbywalne (handel 
detaliczny – w związku z przenoszeniem działalności na platformy internetowe, czy przestrzenie biurowe – 
w związku z mniejszym popytem firm na pracę stacjonarną). 

Wykres 94 Nakłady i majątek trwały netto [w %, r/r, 
ceny bieżące, dane roczne] 

Wykres 95 Dynamika inwestycji w podziale 
rodzajowym [r/r, w %, c. bieżące, dane kwartalne] 

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

W układzie rodzajowym przedsiębiorstwa istotnie - i szybciej niż w pop. kw. - zwiększały jedynie 
inwestycje w środki transportu (nominalny wzrost o 7%, r/r), dalej ograniczając nakłady budowlane (-13% 
r/r). Spadkowa tendencja inwestycji budowlanych najpewniej będzie jeszcze mocniejsza w I kw. br. - z uwagi 
na pogłębiające się spadki produkcji budowlano-montażowej w początku roku (-16,9% r/r w lutym i 10% 
w styczniu b.r.). Odnotowano jednocześnie pierwsze sygnały ożywienia inwestycji w maszyny i urządzenia 
(wzrost o 0,5% r/r po dwucyfrowych spadkach w dwóch wcześniejszych kwartałach). Zakupy inwestycyjne 
tego rodzaju zwiększały głównie firmy prywatne krajowe (14,2% r/r w IV kw. i 8,7% r/r w III), MSP, 
nieeksporterzy. Nowe inwestycje w rozbudowę i modernizację majątku produkcyjnego może wspierać m.in. 
potrzeba przyspieszonej automatyzacji i transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach. Tego typu zmiany w 
przedsiębiorstwie mogą nie tylko zwiększyć szanse przetrwania w czasie obecnego kryzysu, ale i dawać 
przewagę w konkurowaniu elastycznością i szybkością dostosowań do zmiennych warunków 
gospodarowania29. 

 

 
27 Wzrosty tej kategorii mógłby towarzyszyć masowym przypadkom trwałej rezygnacji z inwestycji, ponieważ w takiej sytuacji 
przedsiębiorstwo powinno dokonać likwidacji i zbycia inwestycji. 
28 W Polsce przy zmniejszone w ub.r. liczbie transakcji M&A bardzo silnie (40% r/r), także na tle krajów regionu, wzrosła 
jednocześnie ich wartość (Investing in CEE: inbound M&A report 2020/2021, mazars). 
29 Digitalizacja zwiększa szanse na przetrwanie przedsiębiorstw w dobie pandemii ("COVID-19 Business Pulse Survey - Polska", 
Bank Światowy, PARP, 2020). Pandemia przyspieszyła tempo transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach („Transformacja 
cyfrowa firm 2020”, EY, 2020). 
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Wykres 96 Nakłady na nowe i używane środki 
trwałe [w %, r/r, dane kwartalne] 

Wykres 97 Wkład do stopy nakładów na środki 
trwałe w podziale na rynki zaopatrzenia [w %, r/r 
dane kwartalne, ceny bieżące] 

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

W ub.r. nastąpił zauważalny wzrost aktywności zakupowej przedsiębiorstw na rynku używanych 
środków trwałych, co koresponduje z rosnącymi przychodami firm ze zbycia majątku. Przy malejącym 
poziomie nakładów na nowe środki trwałe przedsiębiorstwa zaczęły w IV kw. zwiększać zakupy używanych 
środków trwałych (nominalny wzrost o 7% r/r). Znaczenie zakupów inwestycyjnych na rynku wtórnym, 
także ze względu na długookresową tendencję malejącą, pozostaje jednak niewielkie (w ostatnich dwóch 
latach średnia dla tej kategorii kształtowała się poniżej 5%). Zakupy używanych środków trwałych mogą 
łagodzić ograniczenie budżetowe w przedsiębiorstwach (zastępowanie nowych, droższych, tańszymi 
używanymi składnikami majątkowymi). Utrwalenie się takiej tendencji miałoby jednak zdecydowanie 
niekorzystny wpływ na konkurencyjność i tempo modernizacji przedsiębiorstw (nowe składniki majątku są 
zwykle bardziej zaawansowane technologicznie, energo- i materiałooszczędne, mogą sprzyjać zastępowaniu 
pracy człowieka). 

Wykres 98 Dynamika inwestycji niebudowlanych 
według rynków zaopatrzenia [w %, r/r, dane 
kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 99 Wkład do stopy nakładów na środki 
trwałe z importu [w %, r/r, dane kwartalne, ceny 
bieżące] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Dynamikę inwestycji przedsiębiorstw nadal hamowały malejące zakupy inwestycyjne z importu, choć 
już słabiej niż w III kw., w którym najbardziej uwidocznił się (wzmocniony dodatkowo efektem 
statystycznym niskiej bazy) wpływ ograniczeń w handlu międzynarodowym. W IV kw. wartość 
importowanych środków trwałych obniżyła się nominalnie o 10,7% - po spadku o 32,7% w pop. kw. (w całym 
ub.r. nominalny spadek wyniósł 10,8% r/r w warunkach deprecjacji złotego względem euro, ale ocenę 
realnych zmian wartości uniemożliwia brak w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw informacji 
o strukturze walutowej zakupów). Spadek importu inwestycyjnego w ub.r. był w ujęciu nominalnym 
wynikiem załamania się w III kw. importu maszyn i urządzeń (stanowią one 4/5 importowanych środków 
trwałych), łagodzonego mocnymi wzrostami zagranicznych zakupów środków transportu. Jednocześnie 
przedsiębiorstwa przyspieszały z niebudowlanymi inwestycjami w środki trwałe nabywane w kraju 
i  w  ostatnim kw. roku nastąpił już wzrost tej kategorii (o 6,6% r/r, ceny bieżące). Zakupy realizowane za 
granicą w ostatnich latach stanowiły przeciętnie 1/5 wartości nakładów na niebudowlane środki trwałe; w 
drugiej połowie ub.r. udział takich zakupów obniżył się poniżej tego poziomu. W całym ub.r. wartość 
nakładów na importowane środki trwałe obniżyła się nominalnie o 10,8% r/r30, wpisując się w niekorzystną 
z punktu widzenia tempa modernizacji przedsiębiorstw malejącą tendencję importochłonności inwestycji 
(dzięki importowi następuje transfer nowoczesnych technologii). 

W 2020 r. przedsiębiorstwa ograniczały zarówno nakłady na środki trwałe, jak i inwestycje w wartości 
niematerialne i prawne (nominalny spadek o 3,9% r/r). Mimo przyspieszonej wybuchem pandemii 
transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach odnotowano spadek nakładów na oprogramowanie 
komputerowe. W ub.r. na zakup oprogramowania przeznaczono blisko 3 mld zł., o 12,3% mniej r/r, natomiast 
istotna część wydatków tego rodzaju może być wykazywana również po stronie kosztów prowadzenia 
działalności31. Zakupy niektórych typów oprogramowania mogą być realizowane także w drodze zakupu 
licencji, ale nawet ta kategoria w ramach nakładów na wartości niematerialne i prawne obniżała się 
w analizowanym okresie (o -10% r/r).  

Wykres 100 Relacja nakładów na WNIP do ogółu 
nakładów rzeczowych i niematerialnych [w %, r/r, 
dane roczne] 

Wykres 101 Struktura nakładów na WNIP [w %, r/r, 
dane roczne] 

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

 
3030 Spadek importu nastąpił w warunkach deprecjacji złotego względem euro, ale ocenę realnych zmian wartości uniemożliwia 
brak w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw informacji o strukturze walutowej zakupów. 
31 Zakupy oprogramowania o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł. nie muszą być wprowadzane do ewidencji 
środków trwałych, wówczas nie podlegają amortyzacji i zwiększają koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa. 
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IV kw. przyniósł poprawę dynamiki inwestycji kw/kw w większości badanych grup przedsiębiorstw, 
chociaż na razie oznaczało to na ogół jedynie hamowanie tempa redukcji nakładów. Wyraźne odbicie 
dynamiki inwestycji i pierwsze od czasu wybuchu pandemii wzrosty nakładów odnotowano jedynie w 
firmach prywatnych krajowych (nominalny wzrost o 7% r/r), wśród nieeksporterów (6,7% r/r) i producentów 
dóbr i usług dla konsumentów. Obszarami słabnącej aktywności inwestycji było z kolei budownictwo  
(-22,4% r/r), producenci dóbr inwestycyjnych (-30% r/r) i sektor publiczny (- 2,9% r/r, pierwszy spadek 
nakładów od 2017 r.). 

Wykres 102 Dynamika inwestycji wg form 
własności [w %, r/r, dane kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 103 Dynamika inwestycji wg udziału 
eksportu w przychodach [w %, r/r, dane kwartalne, 
ceny bieżące] 

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

2. Perspektywy aktywności inwestycyjnej 

Nastroje inwestycyjne przedsiębiorstw silnie poprawiały się w ostatnich czterech kwartałach i powróciły 
już do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Łączna ocena optymizmu inwestycyjnego pozostaje jednak, 
mimo tych zmian, nadal poniżej średniej wieloletniej. Na tempo ożywienia inwestycji wpływa mniejsze, 
względem wcześniejszych obserwacji, zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami. 

Wykres 104 OPTIN s.a. (udział firm z pozytywnymi 
ocenami aktywności inwestycyjnej, w %) 

Wykres 105 Planowana zmiana skali inwestycji 
w perspektywie kwartału [saldo zmian, w pp., s.a. 
i wskaźnik ważony wielkością zatrudnienia] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Prognozy przedsiębiorstw dotyczące skali inwestycji w II kw., chociaż korzystniejsze niż w ub. kw., są 
wciąż raczej neutralne dla dynamiki nakładów (lekko dodatnie saldo zmian inwestycji w planach o 
horyzoncie kwartalnym, po ujemnych odczytach w ciągu ostatniego roku, saldo tzw. dużych zmian nadal 
ujemne). Silniejszych, niż faktycznie odnotowano, prognozowanych wzrostów inwestycji w relacji rocznej 
można było oczekiwać m.in. z uwagi na statystyczny efekt niskiej bazy sprzed roku (w SPN w II kw. ub.r. 
odnotowano realny spadek inwestycji o 13,3% r/r). Tempo ożywienia aktywności inwestycyjnej może 
ograniczać utrzymująca się niska skłonność przedsiębiorstw do podejmowania nowych inwestycji. Wskaźnik 
nowych inwestycji wprawdzie odrobił już pandemiczne straty z ub.r. (21% firm zapowiedziało rozpoczęcie 
nowych inwestycji w II kw.), ale pozostaje obniżony względem wieloletniej średniej. Aktywność 
inwestycyjna firm skupia się wokół odmrażania inwestycji zawieszonych w ubiegłym roku w związku z 
wybuchem pandemii, ale proces ten jest nadal w toku (wskaźnik kontynuacji inwestycji wzrósł o 4,3 pp. 
kw/kw i o 16,1 pp. r/r do poziomu 92,7% i pozostaje poniżej średniej długookresowej), szczególnie w grupie 
firm objętych restrykcjami przeciwpandemicznymi. Szybszy powrót wzrostów inwestycji możliwy jest w 
dużych przedsiębiorstwach, na co wskazuje dodatni i wysoki poziom ważonego wskaźnika kwartalnych 
prognoz inwestycji w II kw. Wskaźnik nowych inwestycji jest natomiast bardzo dobrym przybliżeniem dla 
kształtowania się stopy inwestycji (inwestycje do majątku netto) w sektorze przedsiębiorstw (wsp. korelacji 
0,91) i jego wzrost może zapowiadać poprawę tempa odnowienia majątku firm w pierwszej połowie b.r. 

Wzrost optymizmu inwestycyjnego w kwartalnych planach dotyczących skali inwestycji nastąpił 
w większości analizowanych grup przedsiębiorstw (wzrost salda prognoz), a jednocześnie zwiększyła się 
liczba grup zapowiadających wzrost nakładów (dodatnie salda prognoz). Wzrostu inwestycji 
w perspektywie kwartału można spodziewać się już nie tylko w firmach publicznych i największych, jak 
w pop. kw., ale też w całym sektorze dużych podmiotów, w przemyśle oraz wśród eksporterów. Wśród 
branży ożywienie inwestycji dynamiczniej może przebiegać w przemyśle i handlu, w których łączna ocena 
optymizmu inwestycyjne powróciła już do poziomów sprzed wybuchu pandemii, pobudzając firmy w tych 
sektorach do rozpoczynania nowych inwestycji (nastąpiło tu wyraźne odbicie wskaźnika nowych inwestycji). 
Mniej optymizmu w formułowanych prognozach inwestycji przejawiają firmy usługowe i budowlane. 
Różnice w tempie odbudowy aktywności inwestycyjnej pomiędzy działami PKD mogą odzwierciedlać m.in. 
zakres restrykcji ograniczających działalność firm.  

Wykres 106 Wskaźnik kwartalny nowych inwestycji 
i wsk. kontynuacji rozpoczętych inwestycji 

Wykres 107 Planowana zmiana skali inwestycji 
w perspektywie do końca roku [saldo zmian, w pp., 
s.a. i wskaźnik ważony zatrudnieniem] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Jednocześnie przedsiębiorstwa z większym niż przed kwartałem optymizmem oceniały możliwości 
wzrostu inwestycji w horyzoncie całego bieżącego roku. Dodatnie już w ub. kw. saldo planowanych 
zmian skali inwestycji ponownie wzrosło i przekroczyło średnią długookresową. Silnie, i do najwyższych 
od ponad dwóch lat poziomów, wzrósł także ważony wskaźnik opisujący plany inwestycyjne. Ponieważ 
jednak większość firm ma za sobą okres ograniczania inwestycji w ub.r. wyniki te odzwierciedlają też 
statystyczny efekt niskiej bazy. Wzrost optymizmu w rocznych planach inwestycji dość powszechny w 
próbie – nastąpił on we wszystkich głównych analizowanych klasach przedsiębiorstw, we wszystkich też 
grupach saldo prognoz było już dodatnie. 

Lepsze nastroje inwestycyjne sprawiły, że tempo odbudowy inwestycji w przedsiębiorstwach, po 
zaburzeniach wywołanych wybuchem pandemii, stopniowo poprawia się. W ciągu kwartału udział 
przedsiębiorstw oceniających, że już nastąpił pełny powrót do aktywności inwestycyjnej sprzed pandemii 
wzrósł z 23,8% do 32,5%. Nadzieje na odbudowę inwestycji pojawiły się nawet w firmach, które przed 
kwartałem jeszcze wykluczały taką możliwość (nie jest to wprawdzie liczna grupa w próbie, ale jedynie ¼ z 
nich po kwartale nadal twierdziła, że ograniczenie inwestycji będzie trwałe). Dla wciąż dużej części firm 
dalsze losy przedkowidowych inwestycji nadal nie były jasne (34,9%, tylko o 3,1 pp. mniej kw/kw). Szybszej 
i pewniejszej odbudowy aktywności inwestycyjnej można oczekiwać w przypadku firm dużych (41% firm 
ważonych zatrudnieniem w pełni powróciło do inwestycji sprzed pandemii, w 22,9% decyzje na ten temat 
jeszcze nie zapadły). Morfologia pokowidowego ubytku w inwestycjach firm (por. pop. rozdz.), a szczególnie 
jego rozproszony w sektorze przedsiębiorstw charakter, wskazuje jednak, że dla odbudowy dynamiki 
inwestycji całego sektora przedsiębiorstwa istotne może być powszechne ożywienie inwestycji. 

Wykres 108 Czas powrotu inwestycji do poziomu 
sprzed pandemii [% firm] 

Wykres 109 Restrykcje administracyjne i kontynuacja 
rozpoczętych inwestycji [% firm] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Tempo odbudowy aktywności inwestycyjnej do poziomów sprzed pandemii zależało wyraźnie od 
zakresu restrykcji przeciwpandemicznych – najszybciej przebiegała ona w grupie firm swobodnie 
prowadzących działalność. W firmach objętych restrykcjami w ciągu kwartału wzrosła, i tak już znacznie 
wyższa na tle próby, niepewność w ocenie perspektyw, co ograniczyło ich plany rozwojowe. Te firmy od 
początku kryzysu pracują na 60% swoich możliwości produkcyjnych, a ich perspektywy popytowe nadal są 
negatywne. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji poprawia się jednak we wszystkich firmach niezależnie od 
uciążliwości doświadczanych ograniczeń. 
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Wykres 110 Perspektywa powrotu inwestycji do 
poziomu sprzed pandemii i zakres doświadczanych 
restrykcji [w %] 

Wykres 111 Perspektywa powrotu do aktywności 
inwestycyjnej sprzed pandemii a wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Pandemia ma negatywny wpływ na produktywność przedsiębiorstw (28% firm); głównie tych objętych 
restrykcjami (78% w grupie). Spadek produktywności w tych przypadkach może być jednak 
przejściowym efektem utrzymywania czasowo niepracujących czynników produkcji. O spadku 
produktywności informowały bowiem przede wszystkim przedsiębiorstwa doświadczających 
bezpośrednich skutków restrykcji przeciwpandemicznych. Przedsiębiorstwa te nie spodziewają się jednak 
szybkiej poprawy swojej sytuacji (wysoki stopień niepracujących zdolności produkcyjnych, negatywne 
prognozy popytu i odległa perspektywa powrotu produkcji do poziomów sprzed koronakryzysu). Według 
2/3 spośród firm o obniżonej produktywności poziom produkcji nie odbuduje się szybciej niż w ciągu roku, 
albo czas ten jest obecnie nie do przewidzenia. 

Wykres 112 Wpływ pandemii na produktywność 
przedsiębiorstwa [% firm] 

Wykres 113 Wpływ pandemii na produktywność 
przedsiębiorstwa a skala restrykcji [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 114 Wpływ pandemii na produktywność 
przedsiębiorstwa i prognozy popytu [saldo prognoz, 
w pp.] 

Wykres 115 Wpływ pandemii na produktywność 
przedsiębiorstwa i stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych [średnia, %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Płynność i finansowanie działalności  

1. Płynność i regulowanie zobowiązań 

W IV kw. 2020 r. średnie, odsezonowane wartości wskaźników płynności sektora przedsiębiorstw 
pozostały na bardzo wysokich poziomach. Po raz kolejny wzrosły w ujęciu rocznym (ale lekko spadły 
w relacji kwartalnej) – odnotowano ponad 15% (r/r) wzrost poziomu wskaźnika I st. Wzrost pozostałych 
wskaźników płynności nie przekroczył 5% (r/r/). Na wzrost wskaźnika płynności gotówkowej złożył się 
ponad 18% r/r (4% kw/kw) wzrost akumulacji inwestycji krótkoterminowych (i wzrost wartości środków 
pieniężnych wynoszący 20,7% r/r wobec 29% r/r we wcześniejszym kwartale) przy rosnącym tempie wzrostu 
zobowiązań krótkoterminowych, ale nie przekraczającym 2,7% r/r (1,6% r/r w poprzednim kwartale). 
Wysokie stany płynnych aktywów finansowych pochodzą w znacznej części z udostępnionych w 2020 r. 
programów wsparcia płynnościowego32, ale także z zakumulowanych środków w wyniku eliminacji lub 
redukcji wydatków na realizację projektów inwestycyjnych.  

W ostatnim kwartale 2020 r. po raz kolejny odnotowano przyrost odsetka przedsiębiorstw utrzymujących 
wskaźnik płynności gotówkowej33 powyżej 0,2, tzw. bezpiecznego poziomu (nieco ponad 62% badanych 
firm). Nieznacznie obniżył się odsetek firm o bardzo niskiej płynności, tj. poniżej 0,1. Również w klasie 
przedsiębiorstw zatrudniających między 10 a 50 osób34 odnotowano wzrost odsetka firm utrzymujących 
płynność I st. powyżej wartości referencyjnej (nieco ponad 68% klasy).  

Obserwowany wzrost wielkości depozytów sektora przedsiębiorstw był efektem silnego wzrostu depozytów 
bieżących, któremu towarzyszył duży spadek wielkości depozytów terminowych35. Udział depozytów 
bieżących w sumie środków zdeponowanych na rachunkach bankowych na koniec lutego 2021 r. osiągnął 
historycznie niski poziom 14,5%. Zmiany struktury środków na rachunkach bankowych są pochodną m.in. 
spadku ich oprocentowania – nominalne, średnie oprocentowanie środków zdeponowanych na rachunkach 
bankowych przez przedsiębiorstwa pozostaje na historycznie niskim poziomie. Dodatkowo należy też 
zauważyć, że kolejne banki rezygnują z przyjmowania środków od przedsiębiorstw na okres dłuższy niż 1 
rok36.   

Współczynnik koncentracji środków pieniężnych, biorąc pod uwagę historyczne kształtowanie się tego 
parametru, pozostał na niskim poziomie. Miał na to wpływ utrzymujący się spadek tempa akumulacji 
środków w klasie przedsiębiorstw o najwyższej płynności (i obniżeniem do historycznie niskiego poziomu 
tj. 49,6% udziału środków pieniężnych czwartego kwartyla przedsiębiorstw w agregacie środków 

 
32 W ramach tarcz antykryzysowych, w tym pomocy z PFR dla sektora przedsiębiorstw do końca 2020 r. przekazano ok. 60,7 mld 
zł. Zasadnicza część środków trafiła do sektora MMSP. Według wicepremiera J. Gowina na 17 marca 2021 r. łączna kwota 
wsparcia dla firm przekroczyła 193,5 mld zł. Szerzej: www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Forum-Bankowe-2021  
33 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie 
34 Przedsiębiorstwa podlegają sprawozdawczości do GUS co pół roku wg sprawozdania F-01/I-01 
35 Dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dane za luty 2021 r. Więcej:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html  
36 Wskazuje na to brak danych o oprocentowaniu nowych i renegocjowanych umów depozytowych z okresem powyżej 1 roku. 
Zgodnie z regulacjami publikacja danych nie następuje, jeśli liczba podmiotów sprawozdających umożliwia ich identyfikację. 
Dane o oprocentowaniu produktów bankowych dostępne są na stronie:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.htm  

http://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Forum-Bankowe-2021
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.htm
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pieniężnych). Na wzrost inwestycji krótkoterminowych w całym sektorze37 rosnący wpływ na tempo 
akumulacji środków miały niższe kwartyle przedsiębiorstw sklasyfikowanych pod względem płynności 
gotówkowej (w trzech pierwszych kwartylach wzrost mieścił się w przedziale między 40% a 70% r/r). Biorąc 
z kolei pod uwagę wielkości obrotów, we wszystkich kwartylach przedsiębiorstw widać wzrost płynności – 
największy jednak w firmach o średniej wielkości obrotów, a najmniejszy w kwartylu przedsiębiorstw 
o największych obrotach. 

Wykres 116 Wskaźniki płynności finansowej 
(III st.), szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

Wykres 117 Dynamika składowych wskaźników 
płynności [w %.] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 118 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 
miesięczne, r/r] 

Wykres 119 Odsetek firm odnotowujących spadek 
(r/r) wskaźnika płynności gotówkowej [w %] 

  
Źródło: Statystyka monetarna i finansowa NBP, opracowanie 
NBP 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W populacji przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób w większości analizowanych przekrojów 
płynność gotówkowa była wysoka i wzrosła w ujęciu rocznym; niewielkie spadki były widoczne w relacji 

 
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.  
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kwartalnej. Wzrost (kw/kw) płynności gotówkowej widoczny był w firmach dużych, zatrudniających pow. 
500 osób, a lekkiemu obniżeniu uległa płynność przedsiębiorstw średniej wielkości.  

Bardzo wysoka płynność utrzymała się w grupie przedsiębiorstw tak ze sprzedażą zorientowaną na rynek 
krajowy, jak i w grupie eksporterów, przy czym wskaźniki płynności tych ostatnich są niższe niż firm bez 
eksportu. Firmy prywatne krajowe, podobnie jak zagraniczne odnotowały natomiast niewielki spadek 
(kw/kw) płynności gotówkowej (z bardzo wysokich poziomów), ale kontynuację wzrostu w ujęciu rocznym.  

W przekroju branżowym widać wyhamowanie obserwowanych wcześniej wysokich stóp wzrostu 
wskaźników płynności. Niemniej ponad 72% badanych działów odnotowało wzrost płynności gotówkowej. 
W IV kw. 2020 r. płynność I st. w ujęciu kwartalnym wzrosła w Transporcie oraz w sekcji zajmującej się 
dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, a także w Energetyce. Wśród firm transportowych obserwowany 
wzrost płynności powoduje, że wskaźnik I st. znalazł się na historycznie wysokim poziomie. Stabilna, dobra 
sytuacja utrzymała się w Przetwórstwie przemysłowym (tu wskaźnik płynność utrzymał się w trendzie 
wzrostowym o niewielkim nachyleniu). Natomiast obniżenie wskaźników płynności miało miejsce 
w : Kulturze, rozrywce i rekreacji; Gastronomii; Obsłudze nieruchomości; Produkcji pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep; Produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych; w większości działów 
z sekcji górniczej i wydobywczej, a także działach związanych z turystyką i obsługą ruchu turystycznego.  

W klasie przedsiębiorstw zatrudniających między 10 a 50 osób38 średnie, jak i medianowe wskaźniki 
płynności wzrosły, ale widoczne były różnice między sekcjami PKD. W klasie małych przedsiębiorstw 
głównym czynnikiem wzrostu płynności gotówkowej była wysoka dynamika inwestycji krótkoterminowych 
(wzrost o 31% r/r, w tym ponad 33% r/r wzrost środków pieniężnych). Wzrost płynności gotówkowej 
w relacji do danych za 2019 r., z wyjątkiem firm energetycznych, odnotowano we wszystkich sekcjach PKD.   

Wykres 120 Średni i medianowy wskaźnik 
płynności gotówkowej (I st.) w firmach zatr. od 10 
do 50 osób [w pkt.] 

Wykres 121 Dynamika składowych wskaźników 
płynności w firmach zatr. od 10 do 50 osób [w %.] 

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

Wśród przedsiębiorstw obecnych w próbie od 2015 r. widoczna jest różnica w kształtowaniu płynności 
i przychodów. W 2020 r. wśród zatrudniających powyżej 50 osób najczęściej odnotowano zwiększenie 

 
38 Przedsiębiorstwa podlegają sprawozdawczości do GUS co pół roku wg sprawozdania F-01/I-01  
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płynności w relacji do 2019 r., przy czym w przypadku ok. 28% firm miał miejsce również wzrost 
przychodów (r/r/), a w kolejnych ok. 30% przypadków ich spadek. Z kolei w próbie cylindrycznej firm 
zatrudniających od 10 do 50 osób częściej odnotowano obniżenie wskaźnika płynności gotówkowej 
względem długookresowej średniej. W przypadku około 30% małych firm widać było zwiększenie płynności 
gotówkowej (względem średniej z całego okresu) oraz wzrost przychodów w okresie roku. Nieco więcej 
małych firm, bo ok. 34% klasy, obniżyło swoją płynność, mimo że ich przychody wzrosły.   

Wykres 122 Zmiana wskaźnika płynności względem 
średniej kilkuletniej wobec dynamiki przychodów 
(r/r) w 2020 r. [odsetki firm w sektorach; próba 
cylindryczna] 

Wykres 123 Odsetek działów odnotowujących 
wzrost (r/r) wskaźnika płynności gotówkowej [w 
%] 

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

W I kw. 2021 r. deklarowana (SM NBP) płynność sektora przedsiębiorstw ponownie wzrosła (sięgając 
kolejne historycznie maksimum). O braku problemów z płynnością poinformowało 82,5% badanych firm 
(wobec ok. 81% w poprzednim kwartale). Jednocześnie odsetek firm, w których problemy z płynnością 
pojawiają się często, utrzymał się na bardzo niskim poziomie.  

Ocena sytuacji płynnościowej poprawiła się w większości klas, mimo że w części poprawa była jednak 
niewielka kw/kw. Wśród firm transportowych, handlowych i budowlanych odnotowano wyraźny wzrost 
odsetka firm płynnych. Stabilna, dobra sytuacja utrzymała się w firmach przetwórstwa przemysłowego. 
W branżach najbardziej wrażliwych na skutki pandemii sytuacja płynnościowa jest lepsza niż w krytycznym 
II kw. 2020 r., niemniej wciąż odsetek firm płynnych pozostaje tu poniżej swojej długookresowej średniej. 
Pogorszenie (kw/kw) ocen sytuacji płynnościowej deklarują firmy z sekcji: Hotele i restauracje, Kultura, 
rozrywka, rekreacja, oraz gastronomia. w I kw. 2021 r. poprawę oceny sytuacji płynnościowej zadeklarowały 
firmy z branży turystycznej, co można wiązać z częściowym zniesieniem restrykcji w pierwszej części 
kwartału.  

W formułowanych prognozach sytuacji płynnościowej w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy saldo ocen po 
raz kolejny lekko się poprawiło, niemniej wciąż pozostaje lekko ujemne. Względem poprzedniego 
kwartału oceny są niemal niezmienione, ale lepsze niż w najtrudniejszym, tj. II kwartale 2020 r. 
W prognozach przeważają opinie firm, które oczekują, że w horyzoncie roku sytuacja może się pogorszyć 
(ok. 14,8%) wobec 13,7% badanych spodziewających się poprawy sytuacji płynnościowej. W branżach 
najbardziej wrażliwych na skutki pandemii saldo prognoz – mimo że pozostaje ujemne – to po raz kolejny 
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lekko się poprawiło. Lepsze niż w poprzednich kwartałach prognozy sformułowała branża gastronomiczna 
i hotelarska.  

Wykres 124 Ocena płynności przedsiębiorstw (saldo) 
na tle odsetków firm według oceny sytuacji 
płynnościowej (w %) 

Wykres 125 Prognozy sytuacji płynnościowej 
przedsiębiorstw [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Oceny (SM NBP) posiadanego buforu płynności sektora przedsiębiorstw wskazują na utrzymującą się 
stabilnie dobrą sytuację płynnościową. Niemal 66% respondentów deklaruje, że posiada bufor płynności 
pozwalający funkcjonować co najmniej 1 miesiąc - tylko o 0,2 pkt. proc więcej w relacji kw/kw. Odnotowano 
też najwyższy, od początku pandemii, odsetek firm z buforem umożliwiającym działanie pow. 3 miesięcy – 
niemal 36% ankietowanych przedsiębiorstw. Odsetek firm, które deklarują brak środków lekko spadł 
(kw/kw) i wyniósł 12,4%.  

W układzie przekrojowym stabilnie wysokie bufory zachowały firmy zatrudniające powyżej 500 osób 
(niemal połowa klasy dysponuje środkami pozwalającymi utrzymać działalność powyżej 3 miesięcy) oraz 
firmy Przetwórstwa przemysłowego, co należy wiązać z ogólnie dobrą sytuacją tej sekcji (dobrej sytuacji 
polskiego przemysłu służy ożywienie na naszym głównym eksportowym rynku, wg. PMI w pierwszym 
kwartale 2021 r. w Niemczech przemysł wszedł w fazę ożywienia39). Najniższe, o najsłabszej strukturze, 
bufory płynności mają firmy: gastronomiczne, branża rozrywkowa, a także firmy, które zadeklarowały 
konieczność rezygnacji lub redukcji skali rozpoczętych inwestycji. Najwyższy odsetek podmiotów 
deklarujących brak środków finansowych pozostaje w klasie mikro firm.  

 

 

 

 

 
39 www.markiteconomics.com  
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Wykres 126 Ocena posiadanego buforu płynności 
w klasach przedsiębiorstw [odsetki odpowiedzi]  

Wykres 127 Ocena posiadanego buforu płynności 
w sekcjach [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło: SON03; SON07; Szybki Monitoring NBP  Źródło: SON03; SON07; Szybki Monitoring NBP 

W I kw. 2021 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych pozostała 
wysoka. O terminowym regulowaniu zobowiązań poinformowało ponad 79 % badanych firm (wobec ok. 
77,5% w ubiegłym kwartale)4041.  

W większości przekrojów wzrósł odsetka (kw/kw) firm deklarujących brak problemów z regulowaniem 
zobowiązań. Z analizy przekrojowej według przeznaczenia produkcji z większymi problemami niż w IV kw. 
2020 r. borykają się również firmy wytwarzające dobra konsumpcyjne nietrwałe. Wśród firm najbardziej 
narażonych na efekty pandemii zdolność do obsługi zobowiązań, mimo że pozostaje słabsza niż w latach 
przed wybuchem pandemii, to w ujęciu kwartalnym widoczna jest stabilizacja sytuacji. Ten stan jest 
wypadkową z jednej strony poprawy jakości obsługi zobowiązań w firmach turystycznych i branży 
rozrywkowej, ale z drugiej - spadku odsetka firm w branży gastronomicznej i hotelarskiej, terminowo 
obsługujących zobowiązania.  

W I kw. 2021 r. odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie przeterminowanych rozliczeń z tytułu 
dostaw i usług w ujęciu kwartalnym nie zmienił się znacząco. W strukturze obu kategorii rozliczeń 
handlowych dominują te nie przekraczającej 10% ich całkowitej wartości. Około 27,9% firm twierdzi, że nie 
ma przeterminowanych należności (ok. 56,7% w odniesieniu do zobowiązań). Różnice w wielkości 
przeterminowanych rozliczeń widoczne są na poziomie przekrojów. W większości branż relacja 
przeterminowanych należności do zobowiązań pozostała na poziomie sprzed kwartału.  

 
40 W 2021 r. duzi podatnicy, grupy kapitałowe, spółki nieruchomościowe oraz spółki komandytowe po raz pierwszy były 
zobligowane do przygotowania sprawozdania z praktyk płatniczych. Zgodnie z ustawą firmy nie przestrzegające regulacji 
podlegają każe finansowej, wynoszącej do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Może to oznaczać, że 
jakość regulowania zobowiązań przez firmy podlegające regulacjom poprawi się, co z kolei przełoży się na niższy poziom 
przeterminowanych należności raportowanych przez ich kontrahentów. Podstawa prawna Ustawa z dn. 8 marca 2013 o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z późn. zm.  
41 Deklarowana jakość obsługi zobowiązań handlowych przez duże firmy w analizowanym kwartale wzrosła do jednego 
z wyższych poziomów (89% firm wobec historycznego maksimum wynoszącego 91% badanej populacji). 
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Wykres 128 Obsługa zobowiązań handlowych 
[odsetek odpowiedzi] 

Wykres 129 Struktura wielkości 
przeterminowanych należności i zobowiązań 
handlowych [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W związku z wybuchem pandemii około 40% badanych przedsiębiorstw (SM NBP) zdecydowało się na 
wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania rozliczeniami handlowymi – częściej deklarację taką 
złożyły firmy z sektora MSP (41,5% klasy) niż mikro czy duże firmy (odpowiednio 33% i 37% klasy). 
Aktywne zarządzanie należnościami zadeklarowały firmy z mniejszościowym udziałem eksportu 
w całkowitych przychodach, firmy handlowe oraz przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne 
trwałe. Najczęściej, bo w niemal 90% przypadków, przedsiębiorstwa deklarowały wykorzystanie jednego 
nowego instrumentu z poprawiających jakość należności tj. monitorowania terminów spływu należności 
i idącego za tym monitowania kontrahentów opóźniających płatności. Drugą, z najczęściej wskazywanych 
metod poprawy ściągalności, było przywiązywanie większej wagi do korzyści płynących 
z wykorzystywania informacji o moralności płatniczej przyszłych kontrahentów zgromadzonych w różnych, 
powszechnie dostępnych bazach danych (ok. 50% firm dostosowujących metody do nowej rzeczywistości 
pandemicznej). Tylko w klasie mikro firm częstszą praktyką było zwiększenie częstotliwości pobierania 
zaliczek na poczet przyszłych dostaw. 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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W IV kw. 2020 r. (wg. danych GUS) w całej próbie średnie długości cykli należności i zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług skróciły się i osiągnęły długości poniżej swoich długookresowych średnich (tylko 
nieznacznie skróciły się wartości medianowe cykli). Odsetki firm, których cykle rozliczeniowe 
zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług nie przekraczały 60 dni42 pozostały na poziomie sprzed 
kwartału. Odnotowano również niewielki spadek zróżnicowania długości cyklu należności i zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług – rozstęp między-kwartylowy sięgnął kolejno 44 i 35 dni. Po raz kolejny udział 
wartości zapasów w aktywach obrotowych badanych firm był niższy niż udział inwestycji 
krótkoterminowych, co zmniejsza koszty zamrażania kapitału w zapasach. Obniżenie wielkości zapasów 
przełożyło się na skrócenie długości cyklu zapasów. Wielkości należności z tytułu dostaw i usług po raz 
kolejny zmniejszyły się (r/r/), ale spadek ten był niższy niż w dwóch kolejnych kwartałach po wybuchu 
pandemii. W efekcie zmian długości składowych cyklu konwersji gotówki - skrócenie średnich długości cykli 
rozliczeniowych i cyklu zapasów - nastąpiło skrócenie (kw/kw) przeciętnego okresu transformacji środków43 
zainwestowanych w działalność bieżącą (do 34 dni i wartości medianowej wskaźnika ok. 41 dni).  

W układzie przekrojowym skrócenie cykli odnotowano zarówno w sektorze MSP, jak i w dużych firmach. 
W obu sektorach przełożyło się to na krótszy cykl konwersji gotówki, przyczyniając się do wyższej 
efektywności jej wykorzystania. Mimo że w coraz mniejszym stopniu, to sektor dużych firm wciąż korzysta 
z kredytu handlowego netto (kosztem mniejszych podmiotów). W klasie przedsiębiorstw zatrudniających 
od 10 do 50 zatrudnionych ujemny kredyt handlowy netto pogłębia się – rośnie luka między wielkością 
należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  

Wykres 132 Cykl rozliczeniowy należności 
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług [w dniach]44 

Wykres 133 Dynamika przychodów ze sprzedaży, 
zaliczek otrzymanych na poczet dostaw oraz 
relacja zaliczek do obrotów [w %, dynamiki r/r] 

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

W ujęciu branżowym ściągalność należności poprawiła się we wszystkich sekcjach. Wydłużenie okresu 
spłaty zobowiązań handlowych odnotowano w Transporcie i Górnictwie. Wyraźne skrócenie cykli 

 
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.  
44 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.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni) 
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rozliczeniowych zaobserwowano w Usługach. Z kolei w Przetwórstwie przemysłowym długość cyklu 
zobowiązań pozostaje relatywnie stabilna, a cykl należności skraca się i wyrównuje z długością cyklu 
zobowiązań. Z kredytu handlowego netto korzystają firmy górnicze i handlowe. 

Spadek przychodów ze sprzedaży (dane narastające, spadek o ok. 1,8% r/r) wiązał się ze spadkiem tempa 
wzrostu zaliczek przyjmowanych na poczet przyszłych dostaw (wzrost o 3% r/r/ wobec 16% w poprzednim 
kwartale). Silne ograniczenie tempa wzrostu zaliczek przełożyło się na obniżenie wielkości relacji zaliczek 
do przychodów ze sprzedaży – wciąż jednak pozostała na jednym z wyższych historycznie poziomów. 
W zależności od sektora (badanie SM NBP) pobór zaliczek, jest jedną z metod ograniczania ryzyka 
ewentualnych strat z pojawiających się opóźnień zapłaty za dostarczone produkty czy usługi. 

 

Ramka 3 Pandemia a skala niewypłacalności firm w Polsce 

W wyniku wybuchu pandemii, wprowadzanych lockdown-ów, przerwanych łańcuchów dostaw (na 
początku 2020 r.) sytuacja wielu przedsiębiorstw pogorszyła się. Po roku ograniczeń w działalności 
gospodarczej statystyki dotyczące wszczętych procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych pokazują 
niekorzystny trend, a pierwszy kwartał 2021 r. może być początkiem realizacji odłożonego w czasie (m.in. 
ze względu na uruchomione programy wsparcia finansowego) wzrostu liczby niewypłacalności 
w sektorze przedsiębiorstw. 

Z danych opracowanych na podstawie informacji opublikowanych na stronach MSiG wynika, że 
w pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano ponad 122% wzrost liczby niewypłacalności firm45. 
Zasadnicza część tych postępowań to, wprowadzony w czerwcu 2020 r. do prawa restrukturyzacyjnego, 
nowy instrument - tzw. uproszczone postępowania restrukturyzacyjne46 (jest to niemal 70% wszystkich 
postępowań). Nowe, przyspieszone postępowania restrukturyzacyjne nie podlegają procedowaniu 
sądowemu, ale jego wszczęcie wymaga uruchomienia procesu z doradcą restrukturyzacyjnym. Nowy 
instrument przyspiesza proces restrukturyzacji i szybciej pozwala objąć ochroną firmę poddaną 
restrukturyzacji.  

Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w pierwszych trzech miesiącach 
2021 r. liczba wszczętych postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 250% (r/r). Z kolei liczba 
wszczętych postępowań o upadłość (wg. COIG), mimo że jest zbliżona do obserwowanej w analogicznym 
okresie ubiegłego roku, to powinna być rozpatrywana w połączeniu z liczbę wniosków odrzuconych 
przez sąd w związku z brakiem środków pieniężnych potrzebnych na pokrycie kosztów upadłości (na 

 
45 Szerzej: www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe 
46 Podstawa prawna: Dz.U.2020 poz.1086 z dnia 19 czerwca 2020r. 

http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe
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wykresie wnioski odrzucone). W przypadku tych ostatnich widoczny jest wyraźny wzrost w ujęciu 
miesięcznym474849.    
W I kw. 2020 r. odnotowano wzrost (r/r i kw/kw) liczby niewypłacalności we wszystkich sekcjach. 
W najlepszej sytuacji pozostają przedsiębiorstwa z branż produkcyjnych (relatywnie najmniejsze 
przyrosty liczby nowych postępowań), w gorszej sytuacji znalazły się - branże związane z usługami.  

Wykres 134 Zmiany liczby upadłości 
i restrukturyzacji w Polsce oraz udział wniosków 
o likwidację w sumie wszczętych postępowań [w 
%] 

Wykres 135 Liczba wszczętych postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
w sekcjach [dane nienarastające; trend]  

 
 

Źródło: dane Coface, opracowanie NBP Źródło: dane Coface, opracowanie NBP 
Wykres 136 Liczba wszczętych postępowań 
restrukturyzacyjnych 

Wykres 137 Liczba wszczętych postępowań 
likwidacyjnych 

  
Źródło: dane COIG, opracowanie NBP 

 

 

 
47 Szerzej: www.coig.com.pl ; www.pb.pl/rekord-niewyplacalnych-firm; www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe 
48 Według badania Intrum, opóźnienia w płatnościach wpływają negatywnie (ograniczająco) na płynność finansową w przypadku 
około 45% europejskich przedsiębiorstw, natomiast 38% badanych europejskich przedsiębiorstw twierdziło, że stanowi to wręcz 
zagrożenie dla kontynuowania ich działalności. Niemal 71% badanych zaakceptowało dłuższe niż preferowane terminy płatności 
aby zachować poprawne relacje z kontrahentami - w ujęciu międzynarodowym najczęściej taką deklarację złożyły polskie 
przedsiębiorstwa (ok. 82%) wobec zaledwie 34% firm holenderskich. Szerzej: www.intrum.pl European Payment Report 2020. 
Specjalna Edycja Covid-19 White Paper 
49 Postępowania restrukturyzacyjne wprowadzono nowym Prawem restrukturyzacyjnym w 2016 r. 
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2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 

W IV kw. 2020 r. wielkości sumy bilansowej sektora przedsiębiorstw wzrosła (o 6,4% r/r i 1,9% kw/kw). 
Zmiany w strukturze pasywów sektora przedsiębiorstw niefinansowych50 były niewielkie w relacji do 
wcześniejszego kwartału. Kapitały własne wzrosły o 3,9% r/r (wobec 4,1% r/r w ub. kw.), a ich udział 
w sumie bilansowej wyniósł 48%. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania51 wzrosły o 8,8% r/r. Wzrost 
wielkości zobowiązań z tytułu dostaw i usług był symboliczny (po spadku w III kw. ub. r.). Niskie tempo 
wzrostu wielkości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek miało swoje odzwierciedlenie we wpływie tej 
kategorii na kształtowanie się sumy bilansowej (wzrost składowej o zaledwie 3,6% r/r wobec niemal 10% 
średniej w ostatnich 10 latach przełożył się na ich niski udział w dynamice wzrostu pasywów).  

Średni poziom zadłużenia ogólnego, po usunięciu wahań sezonowych, przekroczył 52%, jednak 
w połowie badanych przedsiębiorstw pozostał poniżej 49%. Rozpiętość międzykwartylowa wskaźnika 
zadłużenia ogólnego w próbie wolno się zmniejsza. Zadłużenie sektora przedsiębiorstw (8,8% r/r) w ujęciu 
terminowym to w głównej mierze efekt silnego wzrostu zobowiązań długoterminowych (18,6% r/r) i wciąż 
niskiego tempa wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (2,7% r/r). Odsetek przedsiębiorstw z ujemnymi 
kapitałami własnymi (gdzie wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przekracza wartość aktywów 
przedsiębiorstwa) utrzymał się na niskim poziomie tj. 5,6% populacji52.   

Średni wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego utrzymał się 
powyżej 77% (przy wartości medianowej przekraczającej 121%). Niewielkie obniżenie wskaźnika (kw/kw 
i r/r/) należy tłumaczyć wyższą dynamiką wzrostu aktywów trwałych niż kapitałów własnych. Rośnie udział 
przedsiębiorstw zwiększających stabilność finansowania działalności. Niemal 60% badanych 
przedsiębiorstw wykazuje pełne pokrycie wartości aktywów trwałych kapitałem własnym, a 76% firm 
w całości finansuje majątek trwały kapitałami stałymi (własnymi i obcymi długoterminowymi) - oba 
współczynniki pozostają w trendzie wzrostowym.   

Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów 
(kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalność pozostał na poziomie zbliżonym 
do poziomu obserwowanego w poprzednim kwartale tj.69%. Wzrost wskaźnika (r/r) jest pochodną wzrostu 
zarówno kapitałów własnych (i zwiększenia jego wkładu do wzrostu kapitałów stałych), jak i zadłużenia 

 
50 Po raz kolejny odnotowano dodatni wkład wzrostu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do wzrostu 
sumy bilansowej, co wynikało z silnego – również na tle pozostałych składowych pasywów – wzrostu tej kategorii zobowiązań 
(96% r/r) przy niskim udziale tej składowej w sumie bilansowej (0,04%). 
51 W skład pozostałych zobowiązań wchodzą m.in.: rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, zaliczki na poczet 
przyszłych dostaw, zobowiązania publiczno – prawne. W 2020 r. w ramach pozostałych zobowiązań mogły znaleźć się również 
środki pozyskane w ramach pomocy z tarczy finansowej (a w przypadku mikro, małych firm także z tytułu mikropożyczek), 
które w części z możliwością przekształcenia ich w subwencję (w przypadku firm średnich do 75% pozyskanych środków, a 
firmy z sektora MMSP, jeśli działalność wykonywana jest w jednym z 54 kodów PKD przewidzianych regulaminem PFR nawet 
do 100% subwencji), będą zobowiązaniami wobec PFR. W okresie rozliczenia pomocy środki te zostaną przeksięgowane na 
pozostałe przychody operacyjne (w korespondencji z kontem Umorzenie, po otrzymaniu informacji od organu właściwego, aby 
taki dokument wydać np. po spełnieniu warunków umowy z PFR), zasilą kapitał własny lub zmniejszą jego niedobór. Podstawa 
interpretacyjna na stronie www.gov.pl/rekomendacje-i-inne-publikacje , a także www.pfrsa.pl/aktualnosci-tarcza-pfr-1.0/  
52 Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do 2020 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)  

http://www.gov.pl/rekomendacje-i-inne-publikacje
http://www.pfrsa.pl/aktualnosci-tarcza-pfr-1.0/
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długoterminowego. Rentowność kapitałów własnych, w efekcie wzrostu kapitałów własnych (r/r) 
i wyniku netto (24,5% r/r)53 wyniosła 2,4%.  

Wykres 138 Dynamika zmian pasywnej strony 
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu 
jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 139 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 
i wskaźnik trwałości finansowania 

 

 

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

Zasadniczym składnikiem wzrostu sumy bilansowej po stronie aktywnej – mimo obniżenia tempa 
wzrostu (r/r/ i kw/kw) – pozostały aktywa trwałe. W przeciętnym przedsiębiorstwie stanowiły ok. 62% 
sumy bilansowej. W przypadku aktywów obrotowych (wzrost o 5,3% r/r/), główną składową pozostały 
inwestycje krótkoterminowe, które odpowiadały za 85% wzrostu aktywów obrotowych. Relacja aktywów 
trwałych do obrotowych wzrosła (r/r/ i kw/kw), lekko przekraczając swoją 10-letnią średnią. Mimo że 
rentowność aktywów (ROA) lekko wzrosła w ujęciu kwartalnym, to pozostała nieco poniżej 1% (i poniżej 
swojej długookresowej średniej).  

Struktura aktywów na poziomie branżowym pozostaje zróżnicowana. Wysoki, ale obniżający się udział 
aktywów trwałych mają firmy energetyczne, przedsiębiorstwa dostarczające wodę i odprowadzające ścieki 
oraz cześć branż przemysłowych. Z kolei wysokim udziałem majątku obrotowego w sumie aktywów 
charakteryzują się: Handel, Usługi a także Budownictwo. Tylko z wyjątkiem Transportu oraz Górnictwa, 
w których odnotowano wyraźne obniżenie rentowności aktywów (kw/kw i r/r), w pozostałych sekcjach 
wskaźnik ROA znajduje się na relatywnie stabilnym (w ramach sekcji) poziomie.  

W populacji przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób54 aktywa trwałe są trwale mniejsze niż aktywa 
obrotowe (pozostają nieco poniżej 50% sumy bilansowej), co sprawia, że rentowność aktywów pozostaje tu 
wyższa niż w firmach o większym zatrudnieniu.  

 

 

 
53 Wzrost wyniku netto na danych nienarastających 
54 Przedsiębiorstwa podlegają sprawozdawczości do GUS co pół roku wg sprawozdania F-01/I-01 
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Wykres 140 Dynamika zmian aktywnej strony 
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 
wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 141 Wskaźnik struktury majątku  

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

Porównując okres obecnej pandemii i kryzysu z 2008/2009 widać wyraźnie różnice w reakcji 
przedsiębiorstw na oba szoki. O ile w czasie kryzysu finansowego aktywa obrotowe rosły w wyniku 
akumulacji: zapasów, należności krótkookresowych (wybuch kryzysu uruchomił opóźnione procesy 
dostosowawcze) i ze względu na przyrost środków pieniężnych, to obecnie przedsiębiorstwa zareagowały 
ograniczeniem tempa zwiększania zapasów i obniżeniem wielkości należności krótkookresowych (w tym 
tych z tytułu dostaw i usług). Podstawową różnicą pozostaje jednak dynamika zmian inwestycji 
krótkoterminowych, które podlegały odmiennym wpływom w obu okresach. Obecnie, z uwagi na przyjęcie 
przez firmy pomocy finansowej w ramach rządowych programów, czynnik ten zwiększył swój udział 
w sumie aktywów obrotowych niemal wraz z wybuchem pandemii.  

Wykres 142 Dynamika zmian aktywów 
obrotowych sektora przedsiębiorstw i struktura 
wpływu ich głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 143 Dynamika głównych składowych 
aktywów obrotowych [w %, r/r/]  

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych, według danych NBP ze 
sprawozdawczości banków 55 w IV kw. 2020 r. utrzymało się w tendencji spadkowej (r/r) i  na koniec 
grudnia 2020 r. spadek sięgnął 4,8% r/r. Dane dotyczące pierwszych dwóch miesięcy 2021 r. wskazują na 
dalszą kontrakcję wielkości kredytów dla przedsiębiorstw56. W układzie według przeznaczenia rosła wartość 
kredytów inwestycyjnych (3% r/r), ale z widocznym trendem spadkowym (wskazują na to dane za pierwsze 
dwa miesiące br.). W segmencie kredytów inwestycyjnych (wzrost o 3% r/r na koniec grudnia ub. r.) 
odnotowano utrzymujący się wzrost wielkości kredytów walutowych (wzrost o 11,3% r/r)57 wobec spadku 
kredytów złotowych (15% r/r). Z kolei w układzie według przeznaczenia kredytów inwestycyjnych nieco 
szybciej rosły kredyty na nieruchomości (wzrost o 3,5% r/r) wobec stricte inwestycyjnych (wzrost o 2,8% r/r). 
W szybkim tempie kurczyło się zadłużenie o charakterze bieżącym (spadek o 13,3% r/r i tendencja ta została 
utrzymana w miesiącach kolejnego roku). Na utrzymujący się spadek tempa wzrostu zadłużenia 
kredytowego może mieć wpływ utrzymująca się wysoka niepewność odnośnie do przebiegu pandemii. 
Z badań wynika, że w IV kw. ub. r. wciąż można było mówić o zaostrzonych warunkach kredytowania 
przedsiębiorstw, szczególnie z branż wrażliwych na przebieg pandemii58.  

Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych w sprawozdaniach GUS, z uwagi na odmienne ujęcie 
względem statystyki NBP59 (jako suma zadłużenia z tytułu kredytów, jak i pożyczek od jednostek 
powiązanych i niepowiązanych) wzrosło, jednak jego dynamika znalazła się na jednym z niższych 
poziomów (wzrost 3,6% r/r wobec 4,5% r/r w poprzednim kwartale). Na zadłużenie z tytułu kredytów 
i pożyczek złożył się wzrost (niższy niż w poprzednich kwartałach) zadłużenia długoterminowego (2,6% r/r) 
oraz zadłużenia krótkoterminowego (5,4% r/r). Na wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu pożyczek 
ujemnie wpłynął spadek uruchomień nowych kredytów bankowych (na co wskazują dane Statystyki 
bankowej NBP), ale wzrost pożyczek od jednostek powiązanych oraz pomoc finansowa, otrzymana 
w ramach tarcz antykryzysowych60.  

W IV kw. 2020 r. odsetek firm, które korzystały z kredytów i pożyczek wyniósł ok. 68% populacji. Odsetek 
firm, które zwiększyły dotychczasową wielkość swojego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w relacji 
rocznej praktycznie nie zmienił się (27,7% w III kw. ub. r. i 28%w IV kw. ub. r.).  

 
55 Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 
56 Utrzymujący się niski popyt na kredyty i towarzysząca mu ostrożna polityka banków, znajduje swoje odzwierciedlenie w 
relatywnie niskim wzroście udziału kredytów o obniżonej jakości56. Większe trudności odnotowano w sektorze MSP, gdzie udział 
kredytów o obniżonej wartości po raz pierwszy stanowiły nieco ponad 12% wielkości zadłużenia, lepsza sytuacja utrzymała się 
w sektorze dużych firm, gdzie udział kredytów o obniżonej wartości wyniósł 7,2%. 
57 Wzrost wartości kredytów walutowych w ostatnich miesiącach, tylko częściowo można wyjaśnić osłabieniem kursu złotego 
względem EUR - dominującej waluty obcej, w której udzielane są kredyty walutowe. 
58 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2021_1.pdf 
59 Różnice w tempie wzrostu zadłużenia kredytowego wg danych NBP i wg. GUS są uzasadnione, ponieważ obejmują nieco inne 
kategorie, a także dotyczą innej populacji przedsiębiorstw. W miesięcznej 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.  
60 Tempo wzrostu kredytów i pożyczek we wszystkich kwartałach 2020 r. pozostało dodatnie, na co mógł mieć wpływ przepływ 
środków z tarczy finansowej z pomocy udostępnianej z PFR (a w małych firmach również inne instrumenty wsparcia). Zgodnie 
z rekomendacją KSR Uchwała 13/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. środki z tarczy finansowej powinny zostać zaksięgowane w 
Zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania, w pozycji Zobowiązania długoterminowe, Kredyty i pożyczki (jeśli wymagalność 
wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub w pozycji Zobowiązania krótkoterminowe, Kredyty i pożyczki (jeśli 
wymagalność wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego). Podstawa interpretacyjna na stronie www.gov.pl/rekomendacje-i-
inne-publikacje 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2021_1.pdf
http://www.gov.pl/rekomendacje-i-inne-publikacje
http://www.gov.pl/rekomendacje-i-inne-publikacje
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W ujęciu sektorowym spadek dynamiki zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek odnotowano zarówno 
wśród dużych firm, jak i w sektorze MSP. Ze względu na nieco wyższą dynamikę zadłużenia 
długoterminowego dużych firm ich wkład do zadłużenia sektora przedsiębiorstw ogółem był wyższy.  

W analizie branżowej w większości sekcji widać spadek tempa wzrostu zadłużenia. Wzrost dynamiki 
zadłużenia odnotowano w Górnictwie (w obu segmentach kredytów i pożyczek) i w Transporcie (kanałem 
kredytów i pożyczek długoterminowych). Firmy usługowe silnie zwiększyły wyłącznie zadłużenie 
krótkoterminowe (bez przełożenia na wzrost zadłużenia ogółem). W Budownictwie, a także 
w Przetwórstwie przemysłowym61 wzrost zadłużenia odbył się kanałem kredytów i pożyczek 
długoterminowych. Z kolei silny spadek zadłużenia ogółem widać w sekcji Handel hurtowy i detaliczny. 
Wpływ na kształtowanie się zadłużenia ogółem z tytułu kredytów i pożyczek w całym sektorze 
przedsiębiorstw wzmocniło Przetwórstwo przemysłowe (wkład do wzrostu sięgnął nieco ponad 66%). 
Wśród branż wrażliwych na restrykcje pandemiczne (których znalazły się m.in.: Gastronomia, Turystyka, 
Zakwaterowanie, Kultura) zwiększyło się zadłużenie długoterminowe o ok. 10% r/r, co może być efektem 
wykorzystania pomocy w ramach tarcz antykryzysowych.  

W populacji przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 50 osób62 w 2020 r. zadłużenie z tytułu kredytów 
i pożyczek wzrosło o 16% (porównywalny wkład do wzrostu miało zadłużenie krótko-, jak 
i długoterminowe). Wydaje się, że ten wzrost ma swoje źródło w wypłatach pomocy finansowej w ramach 
programów rządowych w związku z wybuchem pandemii. Częściowo będą to wypłaty pomocy z tarczy 
finansowej PFR, ale także np. mikropożyczek udzielonych przez Powiatowe Urzędy Pracy63.  

Wykres 144 Dynamika zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek i struktura wpływu jej 
głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 145 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r] 

 
 

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

 
61 W Przetwórstwie przemysłowym udział przedsiębiorstw pozostających w grupach kapitałowych jest najwyższy, co może 
oznaczać, że przyspieszenie wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek tej sekcji przedsiębiorstw rośnie ze względu na 
większy dostęp do finansowania wewnątrzgrupowego. 
62 Przedsiębiorstwa podlegają sprawozdawczości do GUS co pół roku wg sprawozdania F-01/I-01 
63 Umorzenie następuje w dacie dokumentu informującego o takiej decyzji i wówczas nastąpi zmniejszenie zobowiązania z tytułu 
pożyczki w korespondencji ze wzrostem pozostałych przychodów operacyjnych. Pomoc z PFR mogła wpłynąć na wzrost 
zobowiązań długoterminowych, natomiast mikropożyczki na wzrost zobowiązań krótkoterminowych (warunkiem umorzenia 
było prowadzenie działalności przez okres min. 3 miesięcy od dnia uzyskania pożyczki).  
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Według danych SM NBP w I kw. 2021 r zaledwie 14% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt, 
(poniżej średniej z ostatnich 10 lat), czemu towarzyszył wyraźny spadek odsetka zaakceptowanych 
wniosków (r/r). Pozytywną decyzję kredytową otrzymało ok. 80% firm. Najczęstszą – bo sięgającą 44% - 
przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej był brak zdolności kredytowej.  

W ujęciu przekrojowym utrzymują się różnice w dostępności kredytów. W większości przekrojów 
odnotowano jednak spadek deklarowanego zapotrzebowania na finansowanie bankowe. W ujęciu 
branżowym największy spadek miał miejsce w Energetyce, Górnictwie oraz sekcji zajmującej się 
dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Od kilku kwartałów obniża się odsetek firm usługowych 
ubiegających się o kredyt, czemu towarzyszy silny spadek dostępności tego rodzaju finansowania. 
W transporcie natomiast widoczny jest niewielki wzrost (r/r) i brak większych zmian (kw/kw) 
zapotrzebowania na kredyt, przy jednocześnie poprawiającej się dostępności kredytów (silny wzrost odmów 
odnotowano tuż po wybuchu pandemii).  

Niewielki spadek zapotrzebowania na kredyt (przy utrzymującym się relatywnie niskim zapotrzebowaniu) 
i niską jego dostępność dotyczył firm zatrudniających do 50 osób. Z kolei wysoka dostępność finansowania 
bankowego (przy jednym z niższych w historii badania odsetków firm ubiegających się o kredyt) 
odnotowano w klasie przedsiębiorstw zatrudniających od 500 do 2000 osób. W klasie największych firmy, 
zarówno odsetek ubiegających się o kredyt, jak i tych, którym banki udzieliły kredytów, osiągnął wyraźnie 
niższy poziom zarówno w relacji kwartalnej, jak i rocznej.   

W IV kw. 2020 r. nastąpił lekki wzrost (kw/kw i r/r) wskaźnika informującego o zdolności 
przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego. Na poprawę wskaźnika (r/r) wpłynął wzrost wyniku 
finansowego netto (dane nienarastające, r/r), przy spadku (r/r) obciążeń z tytułu rat kapitałowych i odsetek, 
w tym spadku obciążeń przedsiębiorstw z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (r/r)64. Niskie (obniżające 

 
64 Część przedsiębiorstw skorzystała z udogodnień w spłacie kredytów i pożyczek udzielonych przez banki na podstawie Ustawy 
covidowej, np. odroczenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych. Czynności te powinny doprowadzić do korekty kosztów 
finansowych w korespondencji ze zmianami w pozycji zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (zobowiązania kredytowe i 
 

Wykres 146 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 
wniosków kredytowych  

Wykres 147 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 
wniosków kredytowych w sektorach 
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się) tempo wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek sprzyja poprawie wskaźnika 
obsługi, podobnie jak niskie stopy procentowe – średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych 
kredytowych umów złotowych spadło do nienotowanego dotychczas poziomu tj. ok. 2%65.  

Zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego i pożyczkowego w sektorze MSP (a także w klasie firm o zatr. 
od 10 do 50 osób) utrzymuje się w trendzie wzrostowym, co jest pochodną niższego (względem sektora 
dużych firm) i obniżającego się wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, implikującego niższe 
(obniżające się) obciążenia z tytułu rat kapitałowo – odsetkowych, przy wzroście (r/r/) wyniku finansowego. 
W sektorze dużych firm zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego i pożyczkowego pozostała niska.  

W układzie branżowym w większości sekcji zdolność do regulowania zobowiązań kredytowych 
i pożyczkowych pozostała na poziomie sprzed kwartału lub lekko wzrosła. Pogorszenie obsługi odnotowano 
w branżach wrażliwych na skutki pandemii m.in.: Hotele i gastronomia, Kultura, rozrywka, rekreacja oraz 
w Pozostałej działalności usługowej. W Turystyce odnotowano wyhamowanie spadkowej tendencji 
wskaźnika, na co wpływ miało przede wszystkim ograniczenie wielkości obciążeń z tytułu rat kapitałowo – 
odsetkowych. Wciąż efekty silnego ograniczenia działalności tej sekcji, mają swoje odzwierciedlenie 
w ograniczonej możliwości generowania dodatnich wyników na działalności (w tym wyniku netto).  

Deklarowana (SM NBP) zdolność badanych przedsiębiorstw do terminowej obsługi zadłużenia 
kredytowego w I kw. 2021 r. lekko wzrosła i osiągnęła jeden z wyższych poziomów. Terminową obsługę 
kredytów zadeklarowało 95% ankietowanych. W większości analizowanych klas zdolność do terminowego 
regulowania zobowiązań pozostała wysoka lub delikatnie się poprawiła. Niewielkie pogorszenie obsługi 

 
pożyczkowe w takiej sytuacji podlegają ponownej wycenie). Podstawa interpretacyjna na stronie www.gov.pl/rekomendacje-i-
inne-publikacje 
65 Według danych statystyki bankowej NBP, oprocentowanie umów kredytowych w wysokości do 1 mln. zł obniżyły się 
najbardziej – na koniec grudnia 2020 r. wyniosło 1,7%, a kredyty w wysokości pow. 4 mln zł średnio były oprocentowane na 3,1% 
w skali roku. Dane za 2021 r. sugerują dalsze obniżanie oprocentowania umów kredytowych. Szerzej: 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html  

Wykres 148 Wskaźniki obsługi zadłużenia 
z nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.]  

Wykres 149 Deklarowana obsługa zadłużenia 
kredytowego na tle struktury przyczyn 
odmownych rozpatrzeń wniosków [odsetki 
odpowiedzi] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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zadeklarował Handel oraz firmy wytwarzające dobra konsumpcyjne trwałe i dobra inwestycyjne. 
Pogorszenie obsługi odnotowano także w branżach szczególnie wrażliwych na skutki obostrzeń związanych 
z pandemią, tj. w Gastronomii i Turystyce. W przedsiębiorstwach sklasyfikowanych pod względem 
wielkości, za wyjątkiem firm zatrudniających do 50 zatrudnionych (w tym głównie mikro firmy) zdolność 
do obsługi zobowiązań kredytowych pozostała wysoka (poprawiła się w relacji kwartalnej).  

W prognozach zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych na najbliższy rok w I kw. 2021 r. sytuacja 
pozostała stabilna - przeważają firmy spodziewające się poprawy sytuacji w perspektywie 12 miesięcy.  

Według prognoz SM NBP saldo przewidywanego popytu na kredyt w II kw. 2021 r. silnie spadło (kw/kw 
i r/r) – odsetek firm planujących zwiększenie zadłużenia zmniejszył się, a wzrósł odsetek firm 
planujących spłatę kredytu. Prawdopodobieństwo wzrostu finansowania działalności kredytem bankowym 
w sektorze przedsiębiorstw w najbliższym okresie pozostaje więc niskie - ze względu na historyczną 
sprawdzalność prognoz zmian zadłużenia. W I kw. 2021 r. ok. 32% firm deklarujących plany ubiegania się 
o kredyt faktycznie złożyło wnioski kredytowe – jest to poniżej długookresowej średniej. Czynniki obniżające 
prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw utrzymały się - wciąż 
nieprzewidywalny jest przebieg pandemii i wiążące się z nią obostrzenia (zarówno w kraju, jak i za granicą). 
Zapowiedzi spadku popytu na kredyt wyraziły duże przedsiębiorstwa, firmy przemysłowe oraz handlowe. 
O planowanym wzroście popytu na kredyt poinformowały firmy budowlane oraz transportowe (w obu 
sektorach saldo popytu wzrosło). Słabe dane o produkcji budowlanej66 mogą jednak utrudnić firmom 
budowlanym dostęp do kredytów bankowych w najbliższym czasie. 

W próbie utrzymuje się niskie i obniżające się zainteresowanie firm kredytem jako źródłem finansowania 
planowanych nowych inwestycji - preferowanym źródłem finansowania pozostają środki własne.  

Wykres 150 Prognoza popytu na kredyt [odsetki 
odpowiedzi] na tle salda popytu na kredyt 

Wykres 151 Źródła finansowania nowych 
inwestycji [w odsetku podmiotów planujących 
rozpoczęcie inwestycji] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
66 Szerzej: GUS, Dane o produkcji budowlano – montażowej; www.stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/  
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W IV kw. 2020 r. przyspieszył wzrost cen produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych 
(szacowanych na podstawie wskaźników cen produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej) – do 1,8% r/r, po 
wzroście o 1,3% r/r w poprzednim kwartale. Przyczyniło się do tego zahamowanie spadku cen producenta 
w przemyśle, odpowiadającym za około 45% produkcji globalnej z wyłączeniem rolnictwa, sektora 
finansowego i usług publicznych. Niewielki dodatni wpływ na dynamikę cen produkcji globalnej miało z 
kolei lekkie przyspieszenie cen produkcji w Handlu, Transporcie oraz w Informacji i komunikacji. 

Nadal najszybciej rosły ceny produkcji w Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,2% r/r) oraz 
Obsłudze nieruchomości (o 7,1% r/r), tj. sekcjach w znacznym stopniu świadczących usługi dla biznesu. 
Wolniej rosły ceny w Zakwaterowaniu i gastronomi (o 3,2% r/r), Informacji i komunikacji (o 3,1% r/r), Handlu 
i naprawach67 (o 3,0% r/r) oraz w Budownictwie (o 2,4% r/r). Najniższą dynamikę cen obserwowano w 
Transporcie (1% r/r) i w Przemyśle (-0,2% r/r). 

Wykres 152 Roczna dynamika wskaźnika cen 
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI  
[w %]  

Wykres 153 Wpływ zmian cen w sekcjach na 
dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze 
przedsiębiorstw  [w pp.] 

 
Uwaga: dane o PPI w I kw. 2021 r. w oparciu o styczeń oraz luty 

 

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

Odnotowany w IV kw. 2020 r. wzrost cen dóbr zaopatrzeniowych oraz wolniejszy spadek cen dóbr 
energetycznych (wytwarzanych przez przemysł) przyczynił się do wzrostu dynamiki deflatora zużycia 
pośredniego sektora przedsiębiorstw68 do 1,0% r/r, wobec 0,0% w poprzednim kwartale. Pomimo wzrostu, 
dynamika cen dóbr energetycznych w IV kw. ub.r. nadal była silnie ujemna (-5,3% r/r, w związku ze 
znacznym spadkiem – w ujęciu rocznym – notowań cen ropy naftowej na rynku światowym), co wpływało 
pozytywnie na kształtowanie się ceny relatywnej produkcji (względem ceny zaopatrzenia w surowce, 
materiały, energię i usługi obce) i w rezultacie oddziaływało dodatnio na kształtowanie się wskaźnika 
rentowności na działalności operacyjnej sektora przedsiębiorstw (por. rozdział Sytuacja finansowa). 

Przyspieszenie wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, obserwowane w styczniu oraz w lutym br. 
(do przeciętnie 1,5% r/r, wobec -0,1% r/r w IV kw. 2020 r.), będzie w I kw. 2021 r. w większym stopniu 

 
67 Ceny produkcji globalnej w handlu są odpowiednikiem marż. 
68 Deflatora zużycia pośredniego wg Rachunków Narodowych, z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego oraz sektora 
publicznego. 
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oddziaływało dodatnio na dynamikę cen zużycia pośredniego niż produkcji globalnej całego sektora 
przedsiębiorstw. Najsilniejszy wzrost dynamiki cen odnotowano bowiem w przypadku gałęzi 
wytwarzających dobra energetyczne (do 2,2% r/r w lutym br.) oraz zaopatrzeniowe (do 3,6% r/r w lutym br.) 
– w związku ze znaczącym wzrostem cen surowców przemysłowych na rynku światowym (głównie ropy 
naftowej oraz miedzi). Relatywnie szybko rosły także ceny dóbr inwestycyjnych (o 2,8% r/r w lutym), przede 
wszystkim ze względu na wzrost silnie uzależnionych od kursu euro cen produkcji przemysłu 
motoryzacyjnego. Wyraźnie niższą dynamikę cen obserwowano natomiast w przypadku dóbr 
konsumpcyjnych (o 0,2% r/r w lutym br.). Zachowanie się dynamiki cen producenta w poszczególnych 
gałęziach przemysłu wskazuje zatem, że w I kw. br. kształtowanie się cen relatywnych może być mniej 
korzystne z punktu widzenia rentowności sektora przedsiębiorstw. 

Wykres 154 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 
głównych grupowaniach przemysłowych  [w %] 

Wykres 155 Notowania cen surowców na rynkach 
światowych [w USD, indeksy sty. 2015=100] oraz 
odsetek przedsiębiorstw postrzegających ceny 
zaopatrzenia jako barierę działalności 

 
Uwaga: dane o PPI w I kw. 2021 r. w oparciu o styczeń i luty 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Na wyraźne przyspieszenie wzrostu cen producenta w I kw. br. wskazują także odpowiedzi 
przedsiębiorstw ankietowanych w SM NBP. Wskaźnik presji cenowej trzeci kwartał z rzędu odnotował 
wyraźny wzrost i kształtuje się na relatywnie wysokim poziomie (22,9 pkt. w I kw. br., wobec 11,7 pkt. w 
poprzednim badaniu). Najsilniejszy wzrost wskaźnika presji inflacyjnej odnotowano w przemyśle, do czego 
przyczynić się mogły drożejące surowce, a także deprecjacja złotego względem euro, w którym rozliczna jest 
większość polskiego eksportu. Wyraźny wzrost wskaźnika odnotowano także w handlu, słabszy w 
budownictwie i w sektorze usługowym z wyłączeniem handlu. 

W II kw. br. spodziewane jest dalsze przyspieszenie wzrostu cen produkcji przedsiębiorstw 
ankietowanych w SM NBP. Wyraźnie wzrósł, względem poprzedniego kwartału, wskaźnik kierunku zmian 
cen produkcji (do 50,8 pkt, wobec 39,5 pkt. w poprzednim badaniu). Odsetek przedsiębiorstw 
prognozujących wzrost cen produkcji w horyzoncie kolejnego kwartału jest relatywnie wysoki (55,6% s.a.) i 
wyraźnie przewyższa obecnie udział podmiotów oczekujących ich spadku (4,7% s.a.). Jednocześnie 
stosunkowo silnie zwiększyła się (względem grudnia 2020 r.) skala prognozowanych podwyżek cen 
oferowanych produktów. Do stosunkowo wysokiego poziomu wzrósł, bowiem wskaźnik prognoz cen 
własnych (do 1,7 pkt., wobec 0,6 pkt w poprzednim badaniu). 

Do wzrostu cen producenta przyczyniać się może wzrost cen zaopatrzenia. Wyraźnie wzrósł bowiem 
wskaźnik prognoz cen materiałów i surowców wykorzystywanych przez ankietowane przedsiębiorstwa i 
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kształtował się na najwyższym w historii poziomie (2,4 pkt. wobec 1,3 pkt. w poprzednim badaniu). 
Jednocześnie przedsiębiorstwa częściej, niż w poprzednim kwartale, planują przenosić rosnące koszty 
zaopatrzenia na ceny oferowanych wyrobów i usług. Wzrost cen materiałów i surowców jest też jednym z 
częściej wymienianych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP. Na 
relatywnie wysokim poziomie (8,4%, wobec 6,3% w poprzednim badaniu) kształtuje się bowiem odsetek 
firm, które w pytaniu otwartym SM NBP wskazują na wysokie ceny zaopatrzenia jako na barierę mogącą 
zagrozić działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 
wynagrodzeń – pomimo wzrostu względem poprzedniego badania – nadal był wyraźnie niższy niż przed 
wybuchem pandemii (por. rozdział Koszty pracy i wydajność). Relatywnie niski – na tle danych historycznych, 
a także w porównaniem z analogicznym wskaźnikiem dla cen zaopatrzenia – był także udział 
przedsiębiorstw zgłaszających (w pytaniu otwartym) rosnące koszty zatrudnienia, jako barierę działalności 
firmy (3,1%, wobec 2,9% w poprzednim badaniu). Sugeruje to, że wzrost kosztów zatrudnienia będzie się 
przyczyniał do wzrostu cen produkcji ankietowanych przedsiębiorstw w wyraźnie mniejszym stopniu niż 
rosnące ceny zaopatrzenia. 

Wykres 156 Oczekiwania zmian cen produkcji własnej 
oraz cen materiałów i surowców w przyszłym 
kwartale [w pp.] 

Wykres 157 Prognozy CPI w perspektywie roku 
[w pp.] 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Także w dłuższym okresie (w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) firmy nieco częściej spodziewają się 
wzrostu cen producenta niż w poprzednim badaniu SM NBP. Skala wzrostu tego wskaźnika (2,7 pkt.) jest 
jednak wyraźnie mniejsza niż w przypadku prognoz na kolejny kwartał. Oznacza to, że po przyspieszeniu 
w II kw. wzrost cen producenta może spowolnić. Odsetek podmiotów oczekujących wzrostu cen (w 
horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) oferowanych produktów (47%) kształtował się na poziomie zbliżonym do 
średniej z ostatnich dwóch lat. Najczęściej podwyżki cen są planowane w dostarczaniu wody, 
gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (59%), wytwarzaniu i 
zaopatrywaniu w energie elektryczną (57% firm) oraz w handlu i naprawach (56%), – najrzadziej w 
transporcie (25%). 

Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI w horyzoncie najbliższych 12 
miesięcy) wyraźnie wzrosły. Istotnie wyższy niż w poprzednim badaniu (a także niż przed rokiem) był 
bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących przyspieszenie wzrostu cen konsumenta (57,2%). 
Jednocześnie zmniejszył się udział firm oczekujących spadku ich dynamiki (do 9,5%). Mniej niż w 
poprzednim badaniu było także podmiotów prognozujących utrzymanie dynamiki cen konsumenta na 
dotychczasowym poziomie (o 4 pp.). 
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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).   
Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w marcu 
2021 r. W badaniu SM wzięło udział 2654 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. 
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 2020 r. wyniosła 17 690, tj. 
o 49 mniej jednostek niż w grudniu 2019 r.  
Wyjątkowo do niektórych porównań wykorzystano również sprawozdania o przychodach, kosztach i 
wyniku finansowym od przedsiębiorstw zatrudniających między 10 a 49 osób. Sprawozdania wypełniane 
są raz na pół roku. Na koniec grudnia 2020 r. liczba sprawozdających się firm z tej grupy wyniosła 30 505 
jednostek. 
W części opartej na sprawozdawczości finansowej GUS prezentowane są najczęściej dane kwartalne, tj. 
dane dotyczące okresu jednego kwartału. Ten sposób prezentacji dotyczy m.in.: przychodów, kosztów, 
wyniku finansowego czy inwestycji.  
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, 

2. 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). 

3. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted. 
4. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne: 

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

• ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na 
które składa się: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja 
i komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 
Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

• wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz form własności 
• wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 

oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) 
i duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 
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• wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty/dobra 
zaopatrzeniowe. 

• wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe 
(głównie: edukacja i zdrowie). 

• wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy 
z zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy 
z 50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy 
z niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

5. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 
• Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100 
• Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100  
• Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, 

przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów, 
jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Płynność szybka (II st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowe do 
zobowiązań krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,0 (Wartość 
wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Płynność gotówkowa (I st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań 
krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez 
rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od 
wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Wskaźnik ogólnego zadłużenia = relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów 
wyrażona w procentach 

• Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę 
całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). 

• Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach  
• Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych 

wyrażona w procentach 
• Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = relacja zobowiązań krótkoterminowych do sumy 

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

bilansowej wyrażona w procentach 
• Wskaźnik kwartalny nowych inwestycji - udział firm planujących nowe inwestycje w ciągu kw. 
• Wskaźnik kontynuacji rozpoczętych inwestycji -udział inwestorów deklarujących w perspektywie 

kwartału planową realizację rozpoczętych inwestycji 
• OPTIN syntetyczna ocena optymizmu inwestycyjnego mierzona udziałem firm planujących wzrost 

nakładów i/lub rozpoczynających nowe inwestycje i/lub rozszerzających skalę inwestycji będących 
w trakcie realizacji.  
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