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Podstawą opracowania są wyniki Szybkiego Monitoringu NBP, przeprowadzonego w 
czerwcu 2012 r. na próbie 1185 podmiotów niefinansowych, reprezentujących wszystkie 
sekcje PKD (poza rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem), zarówno sektor niepubliczny, 
jak i publiczny, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. 
Dodatkowym źródłem informacji są wyniki Ankiety Rocznej NBP, przeprowadzonej w okresie 
kwiecień – maj br. na próbie 1151 podmiotów niefinansowych. Wyniki tego badania 
prezentowane są przede wszystkim w postaci ramek. 
 

 
 
 



2 
 

Spis treści 
 

SYNTEZA 4 

1. SYTUACJA EKONOMICZNA 7 

BIEŻĄCE OCENY SYTUACJI EKONOMICZNEJ 7 

PROGNOZY SYTUACJI EKONOMICZNEJ, NIEPEWNOŚĆ PRZYSZŁEJ SYTUACJI 8 

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 9 

POLSKA NA TLE UE 11 

2. POPYT, ZAMÓWIENIA I PRODUKCJA 14 

BARIERA POPYTU 14 

PROGNOZY POPYTU I ZAMÓWIEŃ 14 

PROGNOZY PRODUKCJI 14 

PROGNOZY POPYTU, ZAMÓWIEŃ I PRODUKCJI – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 15 

3. KURS WALUTOWY, EKSPORT I IMPORT 16 

OPŁACALNOŚĆ EKSPORTU 16 

BARIERA KURSU WALUTOWEGO 16 

OCENY I PROGNOZY EKSPORTU 17 

IMPORT 17 

4. ZATRUDNIENIE 18 

PROGNOZY ZATRUDNIENIA – III KW. 2012 R. 18 

PROGNOZY ZATRUDNIENIA – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 19 

WYBRANE CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA ZATRUDNIENIE 19 

5. WYNAGRODZENIA 21 

PROGNOZY WZROSTU PŁAC 21 

WYBRANE CZYNNIKI ZMIAN PŁAC 22 

PODWYŻKI PŁAC A WZROST WYDAJNOŚCI PRACY 23 

PRESJA PŁACOWA 23 

6. INWESTYCJE 24 

INWESTYCJE PLANOWANE W CIĄGU KWARTAŁU 24 

WSTRZYMYWANIE INWESTYCJI 27 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 28 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NOWYCH INWESTYCJI 29 

7. ZAPASY 30 

OCENA STANU ZAPASÓW 30 

8. WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH 32 

9. KREDYT BANKOWY 34 

PROGNOZY ZADŁUŻENIA 34 

PROGNOZY ZADŁUŻENIA – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 35 



3 
 

DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW 35 

DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 36 

PRZEZNACZENIE KREDYTÓW 37 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 37 

PROGNOZA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 38 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 38 

10. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW 39 

OCENY PŁYNNOŚCI I ZATORY PŁATNICZE 39 

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA 39 

OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 39 

OCENY PŁYNNOŚCI I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 40 

11. CENY I MARŻE 44 

ZMIANY CEN W II KW. 2012 R. 44 

PROGNOZY CEN SUROWCÓW I MATERIAŁÓW 44 

PROGNOZY CEN WYROBÓW WŁASNYCH 44 

PROGNOZY CEN WYROBÓW WŁASNYCH – ANALIZA W PODSTAWOWYCH PRZEKROJACH 45 

ZMIANY CEN WŁASNYCH A WZROST CEN SUROWCÓW I MATERIAŁÓW 46 

ZMIANY CEN A EKSPORT, IMPORT 46 

OCZEKIWANIA ZMIAN CPI 47 

MARŻE NA SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ 47 

12. BARIERY ROZWOJU – WYBRANE PROBLEMY 49 

13. ANALIZA KOMPONENTÓW CYKLICZNYCH 50 

ANEKS 1 - UWAGI METODOLOGICZNE 52 

ANEKS 2 -  ANALIZA KOMPONENTÓW CYKLICZNYCH - METODOLOGIA 53 

ANEKS 3 – FORMULARZ BADANIA ANKIETOWEGO 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SYNTEZA 

 

W świetle wyników Szybkiego Monitoringu NBP, Ankiety Rocznej NBP oraz danych statystyki publicznej 

można sformułować następujące wnioski w obszarze koniunktury gospodarczej: 

 

Podobnie jak w poprzednim kwartale kondycja ankietowanych przedsiębiorstw w II kw. br. pozostała 

dobra. O stabilizacji ocen można mówić również w przypadku koniunktury w kraju, przy czym 

ankietowane przedsiębiorstwa nadal uważają, że jest ona wyraźnie gorsza niż sugerowałyby to oceny 

ich własnej kondycji. 

Po korekcie w górę prognoz na II kw. przewidywania na kolejny kwartał, w tym zwłaszcza dotyczące 

popytu, pogorszyły się wyraźnie. Jeszcze mniej optymizmu ankietowani wykazali w ocenie 

oczekiwanych w ciągu następnych 12 miesięcy zmian koniunktury gospodarczej kraju, przy czym 

spodziewane jest raczej stopniowe obniżenie dynamiki wzrostu niż gwałtowne zmiany o charakterze 

kryzysowym. Gorsze nastroje przedsiębiorców przełożyły się na spadek aktywności inwestycyjnej oraz 

ograniczenie planów zwiększania zatrudnienia. 

 

1. W II kw. odnotowano niewielki spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, wzrost 

bariery popytowej oraz nasilenie się zjawiska nadmiernych zapasów zwłaszcza w handlu. 

Prognozy na III kw. br. sugerują ponadto możliwość dalszego i przy tym większego co do skali 

pogorszenia perspektyw zbytu. Niemal wszystkie wskaźniki oczekiwań w tym obszarze znacząco 

się obniżyły - spadł optymizm prognoz popytu, nowych zamówień, produkcji oraz nowych umów 

eksportowych. Na niezmienionym poziomie pozostał tylko wskaźnik prognoz eksportu. Może to 

wynikać zarówno ze wzrostu sprzedaży dla dotychczasowych zagranicznych kooperantów, jak i z 

oczekiwanych zwiększonych zysków z tytułu korzystnego z punktu widzenia eksporterów 

kształtowania się kursu złotego względem walut obcych. 

 

2. Deprecjacja złotego obserwowana w II kw. br. była jednym z czynników pozwalających 

eksporterom osiągnąć wyższą opłacalność sprzedaży zagranicznej i co za tym idzie wyższe marże 

na tej sprzedaży niż w I kw. Między innymi dzięki tej poprawie oceny sytuacji w grupie 

eksportujących firm poprawiły się. Warto jednak odnotować, że wraz ze wzrostem wahań kursu 

złotego zauważalny jest też wzrost jego progowej wartości, zapewniającej eksporterom dodatnią 

rentowność. To zjawisko wynikać może z mniejszej presji na ograniczenie kosztów w tych 

przedsiębiorstwach, na co z kolei pozwala korzystny dla tej grupy kurs. Natomiast w grupie 

eksporterów zaopatrujących się w surowce i materiały importowane, przy nikłym wykorzystaniu 

naturalnego hedgingu, zwiększa się ryzyko nieuzyskania pełnej opłacalności przy niższym kursie i 

dużych jego wahaniach. 

 

3. Marże na sprzedaży krajowej nadal wykazują lekką tendencję spadkową. O spadku marż 

krajowych informują najczęściej firmy budowlane. W grupie tej zdecydowanie częściej niż w 

innych branżach przedsiębiorstwa działają w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Z 

wypowiedzi respondentów badań wynika, że problemy z osiągnięciem satysfakcjonujących 

wyników pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy kontrakty pozyskiwane są na drodze przetargów. 

Krytyce poddaje się nie tylko konsekwencje, które rodzi Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, 

ale i postawę startujących w przetargach podmiotów, w tym zwłaszcza oferowanie cen 

dumpingowych. Sytuacja w grupie przedsiębiorstw budowlanych uległa w II kw. br. pogorszeniu. 

Branża budowlana zaczęła się kurczyć w 2011 r., po sześciu latach znaczącego wzrostu liczby firm 

budowlanych (o 100 tys. wg REGON). Gorsza sytuacja i gorsze perspektywy wzrostu wyraźnie 

odbijają się na planach przedsiębiorstw budowlanych. 

 

4. Gorsze perspektywy zbytu oddziałują negatywnie na zainteresowanie przedsiębiorstw 

zwiększaniem zatrudnienia. Wskaźnik prognoz zatrudnienia wciąż kształtuje się wyraźnie powyżej 

swojej długookresowej średniej, głównie ze względu na relatywnie niewielki odsetek firm 
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zmuszonych do przeprowadzenia redukcji liczby pracowników. Wyraźnie widać natomiast, że duża 

liczba respondentów wstrzymuje się ze zwiększaniem liczby etatów, co w dużej mierze można 

tłumaczyć niepewnością zmian koniunktury w przyszłości. Dokonanie znaczących korekt 

zatrudnienia ma w planach przede wszystkim budownictwo, gdzie dominują zamiary jego 

redukcji. W większości pozostałych klas można oczekiwać tylko niewielkich zmian. 

 

5. W ślad za gorszymi perspektywami zatrudnienia maleje odsetek firm planujących 

podniesienie płac. Zwłaszcza duże (ponad 10%) podwyżki dokonywane są obecnie bardzo rzadko. 

Przeciętny wzrost płac wśród firm zamierzających zwiększyć wynagrodzenia będzie w III kw. 

zbliżony do poziomu inflacji. Mimo relatywnie wysokiej inflacji, jaką obserwowaliśmy w ostatnich 

kwartałach, ankietowane przedsiębiorstwa nie zauważają zwiększonych nacisków pracowników na 

podniesienia płac. W nielicznych przedsiębiorstwach, które taką presję odczuwają skłonność do 

podnoszenia wynagrodzeń jest trzykrotnie wyższa niż wśród zakładów pracy, gdzie pracownicy nie 

domagają się większych płac. 

 

6. Spadek optymizmu prognoz popytu, w tym m.in. ze względu na efekt mistrzostw Euro 

2012, odbił się negatywnie na aktywności inwestycyjnej sektora przedsiębiorstw. Niższe nakłady 

na inwestycje zapowiada zarówno sektor MSP, jak i grupa dużych przedsiębiorstw, jednak z 

wyłączeniem największych jednostek w próbie. Przedsiębiorstwa największe nadal planują 

inwestować na znacznie większą skalę i znacznie częściej niż pozostałe grupy firm. Jednym z 

czynników wyższej aktywności tych przedsiębiorstw jest ich lepsza sytuacja, choć w ostatnich 

kwartałach również w tej grupie pojawiły się sygnały pogorszenia koniunktury. Większe co do 

poziomu nakłady inwestycyjne w gronie największych podmiotów są również podyktowane 

większym majątkiem, wymagającym dużych nakładów na jego utrzymanie i odtworzenie. Ważna 

jest również specyfika branżowa tej grupy – w tym zwłaszcza większy udział firm z sekcji 

Energetyka, gdzie zależność od zmian koniunktury jest obecnie słabsza, co związane jest z 

inwestycjami w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które wymusza na przedsiębiorstwach 

polityka klimatyczna UE. Uwzględniając dużą koncentrację inwestycji w gospodarce, plany 

największych podmiotów mogą wyhamowywać spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych całego 

sektora przedsiębiorstw. W całej próbie nadal niewiele firm chce zrezygnować z dokończenia 

inwestycji, natomiast rośnie odsetek przedsiębiorstw, które odsuwają w czasie rozpoczęcie 

projektów istotnych dla ich dalszej działalności. Wśród czynników ograniczających aktywność 

inwestycyjną jest zagrożenie załamania się koniunktury i związana z tym niepewność sytuacji 

potencjalnych inwestorów. Szczególnie dużo takich firm jest w sekcji Budownictwo. 

 

7. Zainteresowanie zwiększaniem zadłużenia pozostaje w sektorze przedsiębiorstw niskie. 

Wśród przyczyn tego zjawiska nadal można wymieniać finansowanie inwestycji bardziej 

preferowanymi od kredytu środkami własnymi oraz ogólnie niską aktywność inwestycyjną. 

Dodatkowym czynnikiem jest zanotowany w II kw. spadek dostępności kredytu (rozumiany jako 

większy odsetek odrzuceń wniosków kredytowych). Nadal duże potrzeby pożyczkowe zgłaszają 

firmy budowlane, jednak uwzględniając malejące wskaźniki płynności i rentowności w tej branży 

oraz pesymistyczne pespektywy sprzedaży można oczekiwać, że część z tych planów nie zostanie 

zrealizowana, m.in. ze względu na trudności z otrzymaniem kredytu. 

 

8. Płynność i zdolność do terminowego regulowania zobowiązań handlowych nieznacznie 

poprawiła się w II kw. Taką poprawę zanotowano również w branży budowlanej, gdzie jednak 

sytuacja płynnościowa nadal oceniana jest jako bardzo słaba. Jednocześnie niewielkie 

pogorszenie zdolności płatniczej zanotowano wśród kredytobiorców - w ciągu kwartału 

nieznacznie zmniejszył się odsetek firm terminowo spłacających zobowiązania wobec banków.  

 

9. Drugi kwartał z rzędu obniżyły się oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw. Spadki 

dotyczyły wszystkich segmentów inflacji, tj. prognoz CPI, prognoz cen surowców i materiałów 
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wykorzystywanych do produkcji oraz cen finalnych ustalanych przez samych ankietowanych. 

Niższe oczekiwania inflacyjne zanotowano w większości analizowanych branż i klas.  



7 
 

  

1. Sytuacja ekonomiczna  

 

Sytuacja sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, niemniej wskaźnik oceny bieżącej nieznacznie spadł drugi 
kwartał z rzędu, a ankietowane przedsiębiorstwa częściej informowały o różnego rodzaju problemach. Po 
wzroście optymizmu prognoz na II kw., co można tłumaczyć oczekiwanym w tym okresie ożywieniem 
koniunktury w związku z organizacją mistrzostw Euro 2012, w oczekiwaniach na III kw. wzrósł odsetek 
pesymistów. Prawdopodobieństwo pojawienia się zjawisk o charakterze kryzysowym przedsiębiorstwa 
oceniają jednak jako umiarkowane, przy jednocześnie nierosnącej niepewności w odniesieniu do przyszłości, 
niemniej duża grupa firm spodziewa się pogorszenia koniunktury w kraju. 
 

 

Bieżące oceny sytuacji ekonomicznej 
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Rys. 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE 
 
 
 
 

 
Rys. 2 Czynniki zmiany sytuacji w II kw. br. (wyniki 
pytania z zamkniętą listą odpowiedzi) 

 W II kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa nie zmieniły 

zasadniczo ocen własnej kondycji. Wskaźnik BOSE1 zmniejszył 

się w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,8 pp., osiągając 

wartość niższą od zanotowanej przed rokiem, jak też poniżej 

swojej długookresowej średniej. Swoją sytuację za bardzo 

dobrą lub dobrą uznało 74,1% firm, wobec 74,4% w 

poprzednim kwartale.  

 Zmiana sytuacji była najczęściej efektem zmiany 

wielkości sprzedaży. Była to przyczyna zarówno jej poprawy, 

jeśli sprzedaż w przedsiębiorstwie rosła, jak i pogorszenia, 

gdy obserwowano jej spadek. Inne czynniki wymieniane były 

wyraźnie rzadziej. W grupie firm obserwujących pogorszenie 

kondycji do takich czynników należał m.in. wzrost cen 

surowców i materiałów, pogorszenie kondycji kontrahentów, 

czy pojawienie się zatorów płatniczych. W grupie 

przedsiębiorstw, w których miała miejsce poprawa wśród 

przyczyn zmian wymieniano: zmiany kursu walutowego (w 

okresie objętym badaniem złoty osłabiał się), zmiany cen 

własnych, zmiany organizacji pracy oraz spadek cen 

surowców. 

 Informacje o źródłach trudności potwierdza analiza 

pytania otwartego o bariery rozwoju. W jego świetle, tak jak 

w poprzednich kwartałach, najczęściej wymienianym 

problemem pozostał w II kw. niski bądź malejący popyt. 

Skala tego problemu zwiększyła się w ciągu ostatnich 3 

miesięcy, niemniej jest nadal na umiarkowanym poziomie 

(14% wobec długookresowej średniej na poziomie 15% i 

maksimum 30%). Wśród poważnych problemów hamujących 

rozwój przedsiębiorstw pozostały również: wysokie ceny 

surowców i materiałów oraz wahający się bądź niekorzystny 

kurs złotego względem walut obcych. 

Ponadto w części wypowiedzi ankietowanych firm pojawiło 

się zaniepokojenie o sytuację na rynkach UE, zwłaszcza w 

strefie Euro. Niepokój budził również spadek zamówień 

publicznych, dotyczyło to m.in. ograniczania inwestycji 

samorządowych, w tym związanych z organizacją mistrzostw 

Euro 202, jak też zmniejszania zamówień przez NFZ. Ogólnie 

rzecz ujmując liczba i skala wymienionych przez 

przedsiębiorstwa problemów była w II kw. nieco większa niż 

w poprzednim kwartale, co jest spójne z prognozą 

pogorszenia sytuacji w przyszłości. 

 

                                         
1 Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo złej 
sytuacji 
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Prognozy sytuacji ekonomicznej, niepewność przyszłej sytuacji 
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Rys. 3 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw WPS 

 

Rys. 4 Bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności (ocena 
fazy cyklu)   
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Rys. 5 Rozkład ocen niepewności sytuacji2  
 
 

 Za takim scenariuszem, tj. za możliwym pogorszeniem 

sytuacji, przemawia bowiem spadek wskaźnika prognoz 

sytuacji WPSE po korekcie sezonowej (o 2,4 pp. kw/kw) do 

poziomu 6,7 punktu, tj. o 6 pp. mniej niż przed rokiem, i 

jednocześnie poniżej swojej długookresowej średniej (por. 

Rys. 3). Spadek nastąpił po przejściowym wzroście optymizmu 

przewidywań na II kw., co mogło być związane z oczekiwanym 

ożywieniem, związanym z organizacją mistrzostw Euro 2012. 

Mimo spadku WPSE, w próbie nadal więcej jest firm (15,9%) 

spodziewających się poprawy sytuacji w III kw. niż jej 

pogorszenia (7,5%). 

 Wyraźnie pogorszył się natomiast rozkład odpowiedzi na 

pytanie o przeszłe, obecne i przewidywane trudności. Analiza 

tych informacji pokazuje, że rośnie nie tylko odsetek firm w 

słabej lub złej sytuacji, ale przede wszystkim udział 

przedsiębiorstw w dobrej kondycji, które oczekują jej 

pogorszenia w najbliższej przyszłości (odsetek takich 

przedsiębiorstw zwiększył się z 9,9% w poprzednim kwartale 

do 13,3%). 

 Trzeba zauważyć, że spadkowi optymizmu prognoz na III 

kw. nie towarzyszy zwiększona niepewność oczekiwań – 

odsetek firm, które odczuwają dużą niepewność w odniesieniu 

do swojej przyszłości zmniejszył się z 12,4% w poprzednim 

kwartale do 11,9% (por. Rys. 5). Stabilne oceny niepewności, 

mimo pogorszenia prognoz, mogą być oznaką braku poważnych 

zagrożeń, zwłaszcza związanymi ze zjawiskami o charakterze 

kryzysowym, które zgodnie z wynikami z badania AR NBP 

(przeprowadzonego w kwietniu i maju br.) przedsiębiorstwa 

uważają za umiarkowane – por. Ramka 1. W świetle tych 

danych oczekiwane pogorszenie sytuacji mogłoby więc raczej 

być utożsamiane z osłabieniem dynamiki wzrostu.  

 

                                         
2 Bardzo krótki szereg nie pozwala na ocenę, czy obecny poziom niepewności jest istotnie wyższy niż w okresie dobrej 
koniunktury, np. w 2007 r. Warto jednak zauważyć, że od 2008 r. obserwujemy znacznie silniejsze wahania wskaźnika prognoz 
sytuacji WPSE niż przed wybuchem kryzysu finansowego, co może pośrednio pokazywać skalę zmian niepewności (współczynnik 
zmienności WPSE w okresie 2008-I kw.2012 wyniósł 1,0, w okresie 2001-2007 – 0,3). 
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Oceny i prognozy sytuacji – analiza w podstawowych przekrojach 
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Rys. 6 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE w klasach wg wielkości zatrudnienia 
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Rys. 7 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE w przemyśle, budownictwie i pozostałych 
usługach  
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Rys. 8 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE w wybranych sekcjach PKD i grupach 
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Rys. 9 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 
BOSE w sekcji Przetwórstwo przemysłowe w klasach wg 
przeznaczenia produktu 

 W II kw. niewielkie spadki wskaźnika BOSE miały 

miejsce zarówno w sektorze MSP, jak i w dużych 

przedsiębiorstwach. I choć duże podmioty nadal znacznie 

lepiej oceniają swoją sytuację niż mniejsi respondenci, to 

właśnie w największych jednostkach w próbie (2000+) 

nastąpiło najbardziej znaczące pogorszenie kondycji. Spadki 

BOSE w tej grupie pojawiły się po okresie ok. półtorarocznej 

bardzo dobrej koniunktury, w czasie trwania której bardzo 

duże podmioty osiągały zwiększone marże, zwłaszcza na 

sprzedaży krajowej (patrz rozdz. „Marże na sprzedaży…”, str. 

47). Wyraźną poprawę sytuacji w II kw. zanotowały 

najmniejsze jednostki w próbie (poniżej 10 osób), niemniej 

wskaźnik BOSE dla tej grupy pozostał na najniższym poziomie 

na tle pozostałych klas. 

 W podziale wg branż niewielką poprawę sytuacji 

zanotowało przetwórstwo przemysłowe oraz pozostałe usługi, 

niewielkie pogorszenie kondycji – handel, wyraźny spadek 

BOSE miał miejsce w budownictwie oraz energetyce i 

górnictwie.  

 W przetwórstwie przemysłowym zanotowano kilka 

pozytywnych sygnałów. Poza poprawą sytuacji, miał tam 

miejsce również wzrost optymizmu prognoz na III kw. br. 

oraz spadek niepewności ocen (najgłębszy na tle pozostałych 

sekcji). Była to jedyna sekcja, gdzie nastąpiła poprawa 

prognoz sytuacji. Sytuacja poszczególnych branż i grup w 

sekcji Przetwórstwo przemysłowe pozostała jednak wyraźnie 

zróżnicowana. W podziale wg przeznaczenia oferowanych 

produktów w najlepszej sytuacji pozostały firmy produkujące 

dobra energetyczne. Odnotowano tam jednak spadek BOSE, 

jak też pogorszenie się prognoz sytuacji. Wyraźną poprawę 

kondycji zaobserwowano przede wszystkim w grupie firm 

oferujących dobra konsumpcyjne trwałe. Ponadto niewielki 

wzrost BOSE miał miejsce w przedsiębiorstwach 

produkujących dobra inwestycyjne, gdzie odnotowano 

również wzrost wskaźnika prognoz sytuacji. Dalsze 

pogorszenie kondycji nastąpiło natomiast wśród 

przedsiębiorstw dostarczających dobra konsumpcyjne 

nietrwałe, a zatem w grupie firm, w których udział eksportu 

jest relatywnie niski (ok. 24%) na tle pozostałych klas wg 

przeznaczenia produktów (w całej sekcji Przetwórstwo 

przemysłowe udział ten wynosi ok. 41%). Nieznacznie obniżył 

się również BOSE w grupie firm oferujących dobra 

zaopatrzeniowe. 

 W II kw. zanotowano pogorszenie sytuacji w 

przedsiębiorstwach przetwórczych sprzedających wyłącznie 

na rynku krajowym, natomiast poprawę - w grupie 

eksporterów (obie grupy różnią się pod względem struktury 

branżowej, wśród nieeksporterów zwraca uwagę 

zdecydowanie większy, aż 36% udział firm z branży 

spożywczej). Podobnie było w całej próbie - sytuacja 

eksporterów została oceniona lepiej niż kwartał wcześniej, 

zaś wśród nieeksporterów – gorzej. Poprawie kondycji 

eksporterów sprzyjała deprecjacja złotego, która była 

jednym z czynników wzrostu marż na sprzedaży zagranicznej.  

 Wyraźnie pogorszyła się sytuacja w pozostających w 

najlepszej kondycji w próbie firmach z sekcji energetyka i 

górnictwo. Wg danych F-01/I-01 już w I kw. br. nastąpiły tam 
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Rys. 10 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji 
ekonomicznej BOSE w podziale na nieeksporterów oraz 
eksporterów (próba oraz Przetwórstwo przemysłowe) 
 
 

 
 

Rys. 11 Wskaźnik prognoz sytuacji WPSE w sekcji 
Budownictwo 

 
Rys. 12 Liczebność i zatrudnienie w sekcji 

Budownictwo  

Źródło: dane F-01/I-01 

 
 

 

Rys. 13 Wskaźnik rentowności obrotu netto w sekcji 
Budownictwo.  
Źródło: dane F-01/I-01 
 

wyraźne spadki rentowności i płynności, co w części można 

tłumaczyć zwiększoną aktywnością inwestycyjną tych firm. 

Spadki BOSE w II kw. wiązały się tam zarówno ze spadkami 

wskaźnika zmian marż na sprzedaży krajowej i zagranicznej, 

jak i z obniżeniem stopnia wykorzystania mocy 

produkcyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo 

 Budownictwo osiąga obecnie najniższe poziomy 

wskaźnika ocen sytuacji bieżącej BOSE na tle innych sekcji 

PKD. Mimo to kondycja firm budowlanych jest nadal 

relatywnie dobra, co wynika zarówno z analizy wskaźników 

rentowności i płynności (o której mowa poniżej), jak i z 

własnych ocen respondentów - większość sekcji nadal określa 

swoją kondycję jako dobrą (61% firm) lub bardzo dobrą (5%).  

 Szybciej niż oceny bieżące pogarszają się natomiast 

perspektywy branży. Znajduje to odzwierciedlenie w 

spadających wskaźnikach prognoz (por. Rys. 11, Rys. 25, Rys. 

41 oraz Rys. 68), rosnącej niepewności oczekiwań oraz 

pogłębiających się problemach ze znalezieniem odbiorcy na 

usługi budowlane - takie trudności zgłasza co czwarta firma z 

tej sekcji, tj. dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla 

próby. Niemniejszym problemem jest wysoka konkurencja. 

Tego rodzaju trudności deklaruje co czwarta firma 

budowlana, czyli ponad trzykrotnie większy odsetek 

przedsiębiorstw niż w całej próbie. Problem silnej 

konkurencji można ocenić m.in. przez pryzmat gwałtownych 

zmian liczebności branży (por. Rys. 12). Dane historyczne 

pokazują, że w okresie poprawy koniunktury liczebność firm 

budowlanych rośnie bardzo dynamicznie, natomiast w okresie 

dekoniunktury gwałtownie maleje. Z danych dla całej 

populacji wynika, że w okresie od 2004 r. do 2010 r. 

populacja branży zwiększyła się (wg danych REGON) o ponad 

100 tys. jednostek, w tym okresie populacja dużych 

przedsiębiorstw (por. Rys. 12) wzrosła o 470 podmiotów, tj. o 

33%. Dopiero w 2011 r. branża budowlana zaczęła się 

kurczyć, niemniej silna konkurencja wciąż pozostaje tu 

poważnym problemem. Ze względu na dużą liczbę zamówień 

publicznych, które realizowane są na drodze przetargów 

przedsiębiorstwa budowlane wyraźnie częściej narzekają na 

konkurencję. Ponieważ głównym, a często i jedynym 

kryterium pozyskania kontraktu jest zaoferowanie najniższej 

ceny, firmy budowlane muszą obniżać swoje marże. Sytuację 

dodatkowo utrudnia silny wzrost cen surowców i materiałów 

budowlanych obserwowany w całym okresie ożywienia 

koniunktury na tym rynku. 

 Obserwowany przez firmy budowlane spadek marż na 

sprzedaży krajowej jest spójny z danymi F-01/I-01, zgodnie z 

którymi wskaźnik rentowności obrotu netto branży obniżył się 

z ponad 5% w latach 2007-2009 do 2,3% w 2011 r. (por. Rys. 13 

oraz rozdz.: „Marże na sprzedaży”). Mimo znaczącego 
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Rys. 14 Wskaźnik płynności I stopnia w sekcji 
Budownictwo  
Źródło: dane F-01/I-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polska na tle UE 

 

Rys. 15 Economic sentiment indicator (ESI) w 
wybranych krajach UE. Źródło: Eurostat  
 

pogorszenia obecne poziomy wskaźników są nadal dużo 

wyższe niż w okresie poprzedniego spowolnienia 

gospodarczego w latach 2002-03. 

 W 2011 r. i na początku br. w budownictwie wyraźnemu 

spadkowi uległy wskaźniki płynności, co przełożyło się na 

obniżenie terminowości regulowania zobowiązań. Problemy 

płynnościowe w budownictwie są obecnie wyraźnie większe 

niż w pozostałych sekcjach w próbie, ale trzeba też 

odnotować niewielką ich poprawę w II kw. br. (por. rozdz.: 

„Płynność finansowa…”), jak też fakt, że firmy budowlane 

nadal działają przy znacznie większych zasobach środków 

pieniężnych niż to obserwowano w latach 1995-2004 

(wskazuje na to znacznie wyższy poziom wskaźnika płynności 

I stopnia – por. Rys. 14). Jednak miarę jak kurczyć się będą 

zamówienia dla tej branży, w tym duże inwestycje publiczne, 

a rentowność realizowanych projektów nie wzrośnie, można 

oczekiwać spadku dynamiki środków pieniężnych, a w efekcie 

również dalszego spadku płynności branży. Już dziś potrzeby 

pożyczkowe budownictwa są wyraźnie wyższe niż w innych 

sekcjach, na co wskazują plany zwiększenia zadłużenia (por. 

rozdz.: „Kredyt bankowy”). Mniejsza dostępność kredytów, 

przy pogarszającej się sytuacji i gorszych perspektywach dla 

budownictwa może jednak nie pozwolić na realizację 

wszystkich tych zamiarów. 

 

 

 Po krótkotrwałej poprawie obserwowanej w pierwszych 

miesiącach br. wskaźnik ESI dla UE-27 w II kw. wrócił do 

trendu spadkowego. Pogorszenie zanotowano w większości 

krajów członkowskich, w tym również w Polsce oraz u 

naszych największych odbiorców zagranicznych, tj. w 

Niemczech, Czechach, Francji i Włoszech; o stabilizacji 

można mówić w przypadku Wielkiej Brytanii (do tych pięciu 

krajów trafia 50% polskiego eksportu). Wskaźnik ESI dla Polski 

kształtuje się obecnie na poziomie nico przewyższającym 

przeciętną dla UE.  
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RAMKA 1 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI W KRAJU (WYNIKI ANKIETY ROCZNEJ) 
 

 
 
 
 

 
 

Rys. 16 Oceny sytuacji gospodarczej w kraju 

 

 

 

 
 

Rys. 17 Prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w 
kraju w ciągu następnych 12 miesięcy 
 
 
 
 
 

  

 
Rys. 18 Prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w 
całej próbie (górny rys.) oraz w grupie eksporterów 
(lewy dolny rys.) i nieeksporterów (prawy dolny rys.) 
 
 
 
 

Zdaniem ankietowanych firm sytuacja gospodarcza w 
kraju pozostała na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. 
W świetle tych wyników prognozy sformułowane rok temu, 
zakładające pogorszenie koniunktury, okazały się nieco zbyt 
pesymistyczne.  

Prognozy na następne 12 miesięcy ponownie 
sugerują, że sytuacja gospodarcza Polski pogorszy się. Skala 
oczekiwanego spadku może być przy tym większa niż 
zakładały prognozy formułowane rok wcześniej - pesymizm 
wykazała co trzecia firma w próbie, zaś odsetek optymistów 
(oczekujących poprawy) zmalał do zaledwie 4,4%.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w Polsce 
ankietowani określają jako umiarkowane. Takie zdanie ma 
40% firm w próbie. Kolejne 25% firm nie przewiduje kryzysu, 
bądź ocenia tego rodzaju zagrożenie jako niskie. Natomiast 
już dziś dostrzega kryzys w swoim bezpośrednim otoczeniu 
ponad 11% firm w próbie, a dalszych 22% przedsiębiorstw 
uważa, że prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest 
wysokie. Można zauważyć, że dość duża część przedsiębiorstw 
nie utożsamia pogorszenia sytuacji w kraju z kryzysem. Z 
drugiej strony nie każdy z respondentów oceniających 
wystąpienie kryzysu jako wysokie przewiduje, że sytuacja w 
kraju ulegnie pogorszeniu. Można zatem wnioskować, ze 
przewidywany przez część przedsiębiorstw kryzys może mieć 
wymiar globalny (podobnie jak w latach 2008/09), ale 
niekoniecznie musi silnie odbić się na polskiej gospodarce, 
względnie może być obserwowany tylko w wybranych 
obszarach lub sektorach gospodarki. Zauważmy bowiem, że 
eksporterzy uważają zagrożenie kryzysem za nieco bardziej 
prawdopodobne niż nieeksporterzy (25% eksporterów oceniło 
prawdopodobieństwo pojawienia się kryzysu za wysokie, 
wobec 16% odsetka takich prognoz w grupie nieeksporterów). 
Jednocześnie eksporterzy nie tylko wyraźnie lepiej oceniają 
sytuację w kraju, ale też wykazują nieco więcej optymizmu w 
ocenie przyszłości. Ponieważ zjawiska kryzysowe 
(obserwowane w latach 2008/09) odczuło znacznie więcej 
eksporterów, niż firm sprzedających wyłącznie w kraju, 
można przypuszczać, że te oceny wynikają właśnie z 
doświadczeń wyniesionych przed czterema laty. Większy 
odsetek firm oczekujących pogorszenia sytuacji w kraju wśród 
nieeksporterów może oznaczać, że firmy te oczekują raczej 
spowolnienia gospodarczego niż kryzysu.  

Oceny sytuacji są silnie powiązane z ocenami 
sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstw. Z tego względu więcej 
optymizmu w ocenie kondycji polskiej gospodarki wykazują 
właśnie eksporterzy, a ponadto przemysł i największe 
przedsiębiorstwa w próbie. Najbardziej pesymistyczne w 
ocenach jest natomiast budownictwo. Trzeba jednak też 
zauważyć, że we wszystkich badanych klasach sytuacja w 
kraju została oceniona jako gorsza niż sytuacja w każdej z 
badanych branż i klas. Tak również było w budownictwie, 
gdzie oceny polskiej gospodarki były wyraźnie gorsze niż 
kondycji własnej firm. Największe różnice między tymi 
ocenami pojawiły się jednak w energetyce i górnictwie. Swoją 
sytuację ocenia wyraźnie gorzej niż sytuację gospodarczą 
kraju zaledwie 5% firm. Najwięcej takich firm zanotowano w 
branży transportowej (13%). Zróżnicowanie ocen pojawiło się 
również w rozkładach prawdopodobieństwa wystąpienia 
kryzysu. O tym, że zjawiska kryzysowe już w chwili obecnej 
są obserwowane informują najczęściej jednostki budowlane 
(22,5% branży), sektor MSP (13% sektora, wobec 7% w grupie 
dużych firm), firmy prywatne (12%, wobec 7% w sektorze 
publicznym), ale też górnictwo (29% branży). 
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Rys. 19 Skutki kryzysu z okresu 2008/09 
 
 

 
 

Rys. 20 Działania podjęte w celu przeciwdziałania 
skutkom kryzysu 2008/09 w grupie przedsiębiorstw, 
które odnotowały wyłącznie negatywne skutki (lewa 
grupa słupków) oraz wśród firm, które oceniają ogólne 
skutki kryzysu jako pozytywne (prawa grupa) 
 
 
 
 

 
Rys. 21 Oczekiwana zmiana sytuacji ekonomicznej w 
perspektywie 12 miesięcy (ocena dokonana w II kw. 
2010 r.) 

Kryzys kojarzy się jednoznacznie negatywnie, ale 
warto zauważyć, że w latach 2008/09 część przedsiębiorstw 
potrafiła dzięki niemu umocnić swoją pozycję lub osiągnąć 
inne korzyści. O pozytywnych skutkach kryzysu z lat 2008/09 
informuje 6,7% przedsiębiorstw w próbie. Wśród tych firm 
najwięcej jest przedsiębiorstw przetwórczych, a ponadto 
górnictwo, eksporterzy, zwłaszcza wyspecjalizowani, 
podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz duże firmy. 
Negatywne efekty kryzysu pojawiły się w 41,9% firm w próbie, 
a pozostałe ponad 50% przedsiębiorstw nie odczuło żadnych 
istotniejszych skutków kryzysu 2008/09.  

Firmy, które oceniły skutki kryzysu 2008/09 jako 
pozytywne z punktu widzenia sytuacji firmy są to jednostki 
działające bardziej ekspansywnie. Wśród działań, które 
podejmowały te przedsiębiorstwa by przeciwdziałać 
kryzysowi do najczęściej wymienianych należało wejście na 
nowy rynek. Ponadto przedsiębiorstwa te częściej niż 
pozostałe jednostki decydowały się na innowacje, jak też 
częściej inwestowały w majątek trwały oraz kapitał ludzki, 
natomiast rzadziej podejmowały działania w postaci zmian 
cen, czy redukcji kosztów zatrudnienia. Można przypuszczać, 
że to właśnie dzięki wymienionym działaniom kryzys pozwolił 
tym przedsiębiorstwom uzyskać pozytywne efekty. Trzeba też 
podkreślić, że działania ekspansywne wyraźnie częściej 
podejmowane były przez sektor prywatny, w tym zwłaszcza 
przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, rzadziej 
zaś przez firmy publiczne. 

Przeprowadzone badanie ekonometryczne z 
wykorzystaniem modelu probitowego i logitowego, wskazuje 
że spośród działań potencjalnie łagodzących skutki kryzysu z 
lat 2008/2009 trudno wyłonić te, które w sposób istotny 
statystycznie zwiększałyby szansę przedsiębiorstwa na 
utrzymanie lub poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej w 
porównaniu do okresu przed kryzysem. Okazuje się natomiast, 
że działaniami, które poprzedzają pogorszenie sytuacji są 
obniżenie kosztów zatrudnienia oraz ograniczenie, rezygnacja 
lub przełożenie w czasie inwestycji. Ponieważ jednak 
działania te mogą być raczej symptomem niż przyczyną 
pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej (odwrotna lub 
dwukierunkowa przyczynowość) należałoby być ostrożnym z 
interpretacją i oceną efektywności tych działań. 

Warto jednak podkreślić, że otrzymane wyniki 
utrzymują się niezależnie od tego, jakie oczekiwania 
przedsiębiorstwo formułowało w momencie rozpoczęcia 
odbudowy koniunktury po jej załamaniu z lat 2008/2009 (por. 
Rys. 21). Innymi słowy wyniki okazują się być – przynajmniej 
częściowo – odporne na efekt odwrotnej przyczynowości 
wynikający z oczekiwań przedsiębiorstw. Bardziej 
zdezagregowana analiza ujawnia również, że wśród 
przedsiębiorstw oczekujących poprawy sytuacji "złą" decyzją 
było także podniesienie cen własnych, natomiast wśród 
przedsiębiorstw niezdecydowanych (nieoczekujących istotnej 
zmiany sytuacji) – ekspansja na nowe rynki.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2. Popyt, zamówienia i produkcja 

 
W II kw. br. odnotowano istotny spadek wskaźników prognoz popytu, zamówień i produkcji, a także wzrost 
bariery popytu. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że przedsiębiorstwa spodziewają się w najbliższym 
kwartale wyraźnego spowolnienia koniunktury. Najgłębszego pogorszenia koniunktury można spodziewać się 
w budownictwie. 

 

 

Bariera popytu 

 
 

Rys. 22 Wskaźnik bariery popytu 

 Wskaźnik bariery popytu wzrósł zarówno w relacji 

kwartalnej (o 4 pp.), jak i rocznej (2,8 pp.) i znajduje się na 

poziomie powyżej średniej długookresowej (ok. 14%) (por. Rys. 

22). Od roku bariera popytu pozostaje najpoważniejszą barierą 

rozwoju przedsiębiorstw. Jakościowa analiza odpowiedzi 

otwartych wskazuje, że szczególnie istotną rolę odgrywa 

wysoka niepewność związana z przyszłą koniunkturą 

gospodarczą w kraju i za granicą. Wiele przedsiębiorstw 

upatruje źródeł swoich problemów z popytem w niestabilnej 

sytuacji w strefie euro. 

 

Prognozy popytu i zamówień 
 

 
 

Rys. 23 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, trwałego 
komponentu popytu oraz zamówień 
 
 

 W II kw. br. odnotowano duże spadki wskaźników 

prognoz popytu (-7,2 pp. kw/kw, -9,1 pp. r/r) oraz prognoz 

zamówień (-6,7 pp. kw/kw, -10 pp. r/r). Co prawda spadek 

wskaźnika prognoz trwałego komponentu popytu nie był tak 

głęboki (-1,6 pp. kw/kw, -5 pp. r/r), tym niemniej jego 

wartość jest bliska zera (por. Rys. 23), co z jednej strony 

może świadczyć o prognozowanym osłabieniu koniunktury w 

najbliższym kwartale, a z drugiej może odzwierciedlać wysoką 

niepewność sytuacji gospodarczej, która nie pozwala na 

prognozowanie trwałych zmian w popycie. 

Prognozy produkcji 

 
 

Rys. 24 Wskaźnik prognoz produkcji 

 Podobnie jak w przypadku wskaźnika prognoz popytu 

oraz zamówień, również wskaźnik prognoz produkcji 

odnotował głęboki spadek (o 7,9 pp. kw/kw i 8,5 pp. r/r) 

Obecnie wskaźnik prognoz produkcji znajduje się 

zdecydowanie poniżej swojej długookresowej średniej 

wynoszącej ok. 15% (por. Rys. 24). Łącznie z wynikami 

uzyskanymi dla popytu i zamówień, pozwala to oczekiwać 

obniżenia dynamiki wzrostu produkcji w sektorze 

przedsiębiorstw. 
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Prognozy popytu, zamówień i produkcji – analiza w podstawowych przekrojach 
 

 
Rys. 25 Wskaźniki prognoz popytu, zamówień i 
produkcji (SA) w budownictwie 
 

 
Rys. 26 Wskaźniki prognoz popytu (SA), energetyce, 
transporcie, handlu i naprawach oraz pozostałych 
usługach 
 

 
Rys. 27 Wskaźniki prognoz popytu (SA) wg 
przeznaczenia produkcji 
 

 

Rys. 28 Wskaźniki prognoz popytu (SA) wg klas eksportu 
 

 W przekroju wg sekcji PKD zdecydowanie najgłębszymi 

spadkami wskaźników prognoz popytu, zamówień i produkcji 

wyróżniło się budownictwo (por. Rys. 25). Wskaźnik popytu 

spadł o 15,6 pp. kw/kw oraz 21,8 pp. r/r i jest obecnie – 

pierwszy raz od ponad 3 lat – silnie ujemny. Wskaźnik 

zamówień obniżył się o 23,6 pp. kw/kw oraz 18,2 pp. r/r i 

podobnie jak wskaźnik prognoz produkcji (-14,9 pp. kw/kw, -

12,7 pp. r/r) znajduje się nieznacznie poniżej zera. 

Otrzymane wyniki mogą z jednej strony świadczyć o coraz 

szybszym wygaszaniu pozytywnego wpływu projektów 

związanych z Euro 2012, a z drugiej mogą być rezultatem 

upadłości wielu firm z branży budowlanej i zrywaniem 

kontraktów. 

 

 Dość silne pogorszenie prognoz popytu odnotował 

również transport oraz pozostałe firmy usługowe. W ich 

przypadku wskaźniki prognoz popytu są tylko nieznacznie 

większe od zera. Stosunkowo niskie na tle próby spadki 

prognoz popytu odnotowano natomiast w handlu i naprawach 

oraz energetyce, przy czym wartość wskaźnika prognoz popytu 

dla firm energetycznych jest ujemna, a prognozy tej grupy 

przedsiębiorstw są systematycznie niższe niż w całej próbie 

(por. Rys. 26).  

 

 

 

 

 Analiza wskaźnika prognoz popytu w przekroju wg 

przeznaczenia produkcji wskazuje, że poprawy koniunktury 

spodziewają się producenci dóbr inwestycyjnych oraz 

nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Spodziewana poprawa 

popytu na dobra inwestycyjne byłaby symptomem bardziej 

trwałej poprawy ogólnej koniunktury, gdyby nie to, że 

towarzyszy jej oczekiwany spadek popytu na trwałe dobra 

konsumpcyjne oraz – w szczególności – dobra zaopatrzeniowe 

(por. Rys. 27). Otrzymane wyniki sugerują, że inwestycje 

przedsiębiorstw (ze względu na brak trwałej poprawy 

ogólnego popytu) mogą mieć charakter głównie 

odtworzeniowy lub modernizacyjny. 

 

 Od dwóch kwartałów zachowanie wskaźników prognoz 

popytu nie wykazuje dużego zróżnicowania ze względu na 

intensywność zaangażowania przedsiębiorstw w sprzedaż 

zagraniczną. Zarówno dynamika, jak i poziom wskaźnika 

prognoz popytu są podobne w klasie nieeksporterów, 

eksporterów niewyspecjalizowanych oraz eksporterów 

wyspecjalizowanych (por. Rys. 28).  
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3. Kurs walutowy, eksport i import 

 
W II kw. br. konkurencyjność cenowa i opłacalność polskiego eksportu wzrosła na skutek deprecjacji złotego. 
Równocześnie jednak odsetki przedsiębiorstw informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz deklarujących 
kurs walutowy jako barierę rozwoju utrzymały się na podobnych poziomach jak przed kwartałem.  Sytuacja 
eksporterów wciąż pozostaje dobra i pomimo spadku prognozowanego tempa podpisywania nowych umów 
eksportowych prognozy eksportu pozostają relatywnie wysokie i stabilne. 

 

 

Opłacalność eksportu 

 
Rys. 29 Kurs euro, przy którym eksport staje się 
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs euro. 
 

 
Rys. 30 Kurs dolara, przy którym eksport staje się 
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs dolara. 
 

 

Rys. 31 Opłacalność eksportu 
 

 W II kw. br. deprecjacji uległy zarówno rynkowe kursy 

złotego względem euro i dolara, jak i deklarowane przez 

przedsiębiorstwa kursy, przy których eksport staje się 

nieopłacalny (por. Rys. 29 i Rys. 30). Ponieważ skala 

rynkowej deprecjacji (ok. 4% dla euro i 10% dla dolara w skali 

kwartału) była większa niż w przypadku deklarowanych 

granicznych kursów opłacalności (odpowiednio ok. 3% i 5%) 

opłacalność polskiego eksportu – przede wszystkim 

rozliczanego w dolarze – wzrosła. 

 O ile w okresie od II kw. 2009 r. do III kw. 2011 r. 

deklarowane kursy opłacalności były relatywnie stabilne 

(szczególnie w przypadku euro), o tyle w ostatnich trzech 

kwartałach obserwujemy ich wzrost. Może to sugerować, że 

utrzymująca się od długiego czasu korzystna z perspektywy 

eksporterów różnica między kursami rynkowymi a kursami 

opłacalności ogranicza presję na kontrolę kosztów wśród 

eksporterów. Alternatywnie, obserwowane od kilku 

kwartałów wysokie wahania kursów walutowych i niepewność 

sytuacji mogą sprawiać, że postrzegany przez eksporterów 

bezpieczny poziom kursu jest wyższy niż na przełomie lat 

2010/2011, kiedy przede wszystkim kurs euro był bardziej 

stabilny. 

 

 Pomimo stosunkowo silnej deprecjacji złotego w II kw. 

2012 r., zarówno średni udział nieopłacalnego eksportu w 

przychodach z eksportu, jak i odsetek eksporterów 

informujących o nieopłacalnym eksporcie nie uległy istotnym 

zmianom względem wartości obserwowanych w poprzednim 

kwartale. Odsetek eksporterów informujących o 

nieopłacalnym eksporcie jest zdecydowanie poniżej swojej 

długookresowej średniej, natomiast udział nieopłacalnego 

eksportu w przychodach z eksportu znajduje się na poziomie 

zbliżonym do historycznego minimum (por. Rys. 31). 

Bariera kursu walutowego  

 

Rys. 32 Wskaźnik bariery kursu walutowego oraz 
rzeczywiste kursy euro i dolara 

 Odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę 

rozwoju przedsiębiorstwa utrzymał się na podobnym 

poziomie jak przed kwartałem (ok. 11,5%), ale był wyższy niż 

rok wcześniej (o ok. 3 pp.) (por. Rys. 32). Pozytywny wpływ 

deprecjacji złotego na sytuację eksporterów mógł zostać 

zniwelowany przez pogorszenie sytuacji importerów oraz 

wyższe niż w I kw. 2012 r. wahania kursów EURPLN i USDPLN. 

Odpowiedzi otwarte przedsiębiorstw wskazują, że sytuacja 

na rynku walutowym jest wciąż postrzegana przez wiele z 

nich jako niestabilna. 
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Oceny i prognozy eksportu 

 

Rys. 33 Odsetek eksporterów w próbie oraz średni 
udział eksportu w przychodach w grupie eksporterów 
 

 

Rys. 34 Wskaźnik umów eksportowych i nowych umów 
eksportowych oraz wskaźnik prognoz eksportu 
 
 

 W ostatnim kwartale odsetek eksporterów w próbie 

wzrósł nieznacznie w relacji kwartalnej - do 53,7%. Wciąż 

jest on jednak niższy niż przed rokiem (o 1,5 pp.) i znajduje 

się tylko 0,7 pp. ponad historycznym minimum, które 

zanotowano w ubiegłym kwartale. Równocześnie wzrósł 

nieznacznie średni udział eksportu w przychodach ogółem 

eksporterów, przy czym udział ten jest wciąż poniżej 

długookresowej średniej (por. Rys. 33). Pomimo wysokiej 

opłacalności sprzedaży zagranicznej barierą dla wzrostu 

eksportu może być wysoka niepewność sytuacji w strefie euro 

oraz wahania kursów walutowych. 

 

 W II kw. 2012 r. wskaźnik umów eksportowych utrzymał 

się na zbliżonym poziomie jak w poprzednim kwartale oraz 

przed rokiem. Pomimo spadku prognozowanej dynamiki 

podpisywania nowych umów eksportowych (o ok. 3,7 pp. 

kw/kw i r/r) wskaźnik prognoz eksportu jest od blisko dwóch 

lat stabilny i pozwala oczekiwać stabilnej dynamiki eksportu 

(por. Rys. 34). Otrzymane wyniki sugerują jednak, że wzrost 

eksportu odbywa się przede wszystkim poprzez rozszerzenie 

współpracy z obecnymi kontrahentami, a nie nawiązywanie 

nowych kontaktów handlowych. 

Import 

 

Rys. 35 Średni udział importu zaopatrzeniowego w 
kosztach oraz odsetek importerów w próbie. 

 Podobnie jak w przypadku eksporterów, także odsetek 

importerów w próbie odbił się od historycznego minimum. 

Obecnie wynosi on ok. 55% tj. o 3,1 pp. więcej niż przed 

kwartałem oraz o 0,7 pp. mniej niż przed rokiem. W 

mniejszym zakresie wzrósł w relacji kwartalnej także udział 

importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności 

przedsiębiorstw (+0,7 pp. kw/kw i -0,2 pp. r/r) i – w 

przeciwieństwie do odsetka importerów w próbie - znajduje 

się on obecnie na poziomie zbliżonym do długookresowej 

średniej (por. Rys. 35). Wysoka niepewność sytuacji na rynku 

walutowym, jak również odnośnie perspektyw rozwoju 

koniunktury za granicą może skłaniać niektóre firmy do 

wycofywania się z bezpośredniego uczestnictwa w imporcie 

zaopatrzeniowym i korzystania w tym zakresie z usług 

pośredników i/lub zakupów produktów krajowych. 
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4. Zatrudnienie 

 
W III kw. br. prognozy zatrudnienia pogorszyły się w relacji do poprzedniego kwartału. Zwiększać 
zatrudnienie planują głównie firmy w bardzo dobrej sytuacji, oczekujące wzrostu produkcji, planujące 
wzrost eksportu bądź rozszerzenie realizowanych inwestycji, a także przedsiębiorstwa oceniające 
niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej jako niską.  
 

 

Prognozy zatrudnienia – III kw. 2012 r. 
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Rys. 36 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo 
odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; odsezonowane) a saldo 
zatrudnienia wg F01 (% firm zwiększających w ciągu roku 
zatrudnienie minus % zmniejszających; zmiany o co 
najmniej 1%)  
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Rys. 37 Prognozy zatrudnienia (dane odsezonowane) 
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Rys. 38 Wstrzymywanie się przedsiębiorstw ze 
zwiększaniem i z ograniczaniem zatrudnienia 

 W III kw. br. prognozy zatrudnienia pogorszyły się. W 

ujęciu kw/kw wskaźnik prognoz zatrudnienia spadł o 1,8 pp. 

(po uwzględnieniu korekty sezonowej) i wyniósł -2,8, co 

oznacza, że więcej firm planuje redukcje niż zwiększenie 

zatrudnienia. W relacji rocznej wskaźnik zatrudnienia 

zmniejszył się (o 2,2 pp.). Nadal utrzymuje się on nieco 

powyżej swojej średniej długookresowej. 

 Prognozy spadku zatrudnienia są nadal, od 3 lat, 

zdecydowanie poniżej poziomu swojej średniej 

długookresowej, natomiast prognozy wzrostu zatrudnienia 

oscylują obecnie wokół poziomu swojej średniej. 

 

 Większość przedsiębiorstw deklaruje obecnie, że 

wstrzymuje się ze zwiększaniem zatrudnienia (58,6%). 

Jednocześnie duża część firm wstrzymuje się także z 

ograniczaniem zatrudnienia (37,8%). Co czwarte 

przedsiębiorstwo jednocześnie wstrzymuje się zarówno ze 

zwiększaniem, jak i z redukcją zatrudnienia.  

Wstrzymywanie się ze zwiększaniem zatrudnienia jest przede 

wszystkim efektem niepewności przedsiębiorstw co do swojej 

przyszłej sytuacji ekonomicznej. Takie ograniczania 

deklaruje 91% firm, które niepewność oceniają jako wysoką i 

37% przedsiębiorstw, które niepewność oceniają jako bardzo 

niską. Wstrzymywanie ograniczania zatrudnienia deklarują 

najczęściej firmy w złej kondycji, ale z realną szansą na 

poprawę sytuacji. 

 

 Perspektywy zatrudnienia wg Manpower (Barometr 

Manpower Perspektyw Zatrudnienia) sytuują Polskę w III kw. 

2012 r. zaraz za czołówką stawki europejskiej, ale daleko za 

najszybciej rozwijającymi się krajami Azji czy Brazylią oraz 

Turcją. 
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Rys. 39 Prognozy zatrudnienia wg Manpower w III kw. 2012 r. 
(wskaźnik netto, tzn. saldo odpowiedzi „wzrost” i „spadek”, dane 
nieodsezonowane). Różnica wartości wskaźników zatrudnienia wg 
Manpower i SM NBP wynika po części z tego, że prezentowane tu 
dane Manpower są pozbawione korekty sezonowej; dla SM NBP 
surowy wskaźnik prognoz zatrudnienia był w III kw. br. dodatni 
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Prognozy zatrudnienia – analiza w podstawowych przekrojach 
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Rys. 40 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg sektorów 
własności (dane odsezonowane) 
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Rys. 41 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w 
budownictwie, przemyśle oraz usługach (dane 
odsezonowane) 
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Rys. 42 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w handlu, 
transporcie i pozostałych usługach (dane odsezonowane) 
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Rys. 43 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas 
wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane) 

 W podziale wg form własności pogorszenie prognoz 

zatrudnienia kw/kw odnotowały przedsiębiorstwa prywatne 

(dane odsezonowane), natomiast w firmach publicznych 

zarejestrowano wprawdzie poprawę prognoz, ale przewidują 

one nadal głęboki spadek zatrudnienia. Dalsza dezagregacja 

pokazuje, że w firmach z przewagą kapitału zagranicznego 

prognozy poprawiły się i planują one dalszy wzrost 

zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia dla krajowych firm 

prywatnych był niższy niż w kwartale poprzednim i nadal 

prognozowany jest w nich spadek liczby pracowników. 

 

 Pogorszenie prognoz zatrudnienia nastąpiło w przemyśle 

(dane po korekcie sezonowej) i w tej sekcji przewidywany 

jest wyraźny spadek liczby pracowników. W budownictwie 

optymizm prognoz zmniejszył się znacząco. Prognozy w 

usługach poprawiły się. 

 Wśród sekcji usługowych optymizm prognoz wzrósł w 

handlu i przedsiębiorstwa te spodziewają się wzrostu 

zatrudnienia. Pogorszenie prognoz zatrudnienia widoczne jest 

w Transporcie i w tej branży nadal zatrudnienie będzie 

ograniczane. Wzrost wskaźnika nastąpił w pozostałych 

sekcjach usługowych i przewidywana jest w tej grupie 

stabilizacja zatrudnienia.  

 

 W podziale według przeznaczenia produkcji wzrost 

zatrudnienia planują przedsiębiorstwa wytwarzające dobra 

zaopatrzeniowe oraz dobra konsumpcyjne. Najgłębszy spadek 

zatrudnienia spodziewany jest w firmach specjalizujących się 

w produkcji dóbr inwestycyjnych. 

 

 

 W III kw. firmy sektora MSP i duże przedsiębiorstwa 

przedstawiają zbliżone prognozy zatrudnienia. W sektorze 

MSP prognozy nieco się pogorszyły i przeważają prognozy 

spadku zatrudnienia nad wzrostem. Najlepsze prognozy 

przedstawiają firmy najmniejsze (poniżej 50 osób). W 

przedsiębiorstwach dużych prognozy nie poprawiły się i 

przewidywany jest nadal spadek zatrudnienia. W klasie firm 

największych (co najmniej 2000 osób) nastąpiło nieznaczne 

pogorszenie prognoz zatrudnienia i spodziewana jest wyraźna 

redukcja zatrudnienia.  

Wybrane czynniki oddziałujące na zatrudnienie 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

   2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010 2011 2012

wzrost produkcji_SA spadek_SA bez zmian
 

Rys. 44 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a prognozy 
zmian produkcji – skali działalności (dane 
odsezonowane) 

 Wzrost zatrudnienia jest planowany tradycyjnie w 

grupie przedsiębiorstw oczekujących wzrostu popytu 

(zarówno sezonowego, jak i trwałego), zamówień bądź 

produkcji. W firmach, które nie przewidują zmian produkcji 

wskaźnik pozostaje lekko ujemny. Podobnie jak w okresach 

wcześniejszych głębokie redukcje zatrudnienia planują firmy 

spodziewające się spadku produkcji czy ograniczenia popytu, 

ale liczebność takich firm w próbie jest niewielka. 
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Rys. 45 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena 
kondycji  (dane odsezonowane)  
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Rys. 46 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena 
niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej 
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Rys. 47 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a stopień 
wykorzystania mocy produkcyjnych (dane 
odsezonowane) 
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Rys. 48 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a eksport/brak 
eksportu oraz w klasie eksporterów o rosnącym 
eksporcie (dane odsezonowane) 
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Rys. 49 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a inwestycje 
(dane odsezonowane)    
 

 W podziale wg oceny sytuacji ekonomicznej wskaźniki 

prognoz informują o wzroście zatrudnienia w grupie 

przedsiębiorstw bardzo dobrze oceniających swoją kondycję 

bądź oczekujących jej poprawy. W firmach, które nie 

oczekują zmian swojej sytuacji zatrudnienie pozostanie 

stabilne. Słabe oraz złe oceny i prognozy sytuacji towarzyszą 

planom głębokich redukcji zatrudnienia.  

 

 

 

 

 

 

 Optymizm prognoz zatrudnienia rośnie wraz ze 

spadkiem niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej. W 

przedsiębiorstwach deklarujących wysoką niepewność co do 

własnej sytuacji ekonomicznej znacznie częstsze są prognozy 

zmniejszenia zatrudnienia niż jego wzrostu, choć prognozy 

poprawiły się. W III kw. 2012 r. nie przewidują zmian 

zatrudnienia przedsiębiorstwa, które niepewność określają 

jako umiarkowaną. W firmach, w których poziom niepewności 

określany jest jako niski bądź bardzo niski prognozy 

zatrudnienia są w dalszym ciągu najbardziej optymistyczne, 

choć osłabiły się. 

 

 W przedsiębiorstwach o wysokim wykorzystaniu mocy 

produkcyjnych nastąpiło pogorszenie wskaźnika prognoz 

zatrudnienia, w efekcie wzrost zatrudnienia będzie tam miał 

niewielką skalę. Zatrudnienie wyraźnie spadnie w firmach, w 

których wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało niskie 

bądź umiarkowane.  

 

 

 

 Od ponad 2 lat wskaźnik prognoz zatrudnienia dla 

eksporterów kształtuje się powyżej wartości dla 

nieeksporterów. Prognozy zatrudnienia dla eksporterów nieco 

się pogorszyły i przewidywane jest w tej klasie utrzymanie 

zatrudnienia. Zarówno wyspecjalizowani eksporterzy, jak i 

firmy, które spodziewają się w III kw. br. wzrostu sprzedaży 

zagranicznej planują wyraźny wzrost zatrudnienia. 

Przedsiębiorstwa nieeksportujące będą nadal zmniejszać 

zatrudnienie.  

 

 

 

 Inwestorzy przewidują utrzymanie zatrudnienia, przy 

czym prognozy firm, które planują rozszerzenie skali 

inwestycji będących w fazie realizacji, mówią o relatywnie 

wysokim wzroście zatrudnienia. W firmach nieinwestujących 

oraz nie planujących inwestycji zatrudnienie nadal będzie 

spadać; ich prognozy nie uległy poprawie.  
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5. Wynagrodzenia 

 

Wzrost płac obejmie w III kw. br. mniej przedsiębiorstw oraz mniejszą część ogółu zatrudnionych niż w 
poprzednim kwartale. Odsetek przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć wynagrodzenia kształtuje się nadal 
poniżej średniej dla lat 2005 - 2012. Również średnia wysokość planowanych podwyżek wynagrodzeń będzie 
nieco niższa niż w poprzednim kwartale.  
Relacja pomiędzy wzrostem wynagrodzeń i wzrostem wydajności pracy poprawiła się w II kw. 2012 r., nadal 
zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność od płac niż nienadążanie zmian 
wydajności za tempem wzrostu wynagrodzeń. 
Presja płacowa osłabiła się w relacji do poprzedniego kwartału - w dalszym ciągu ponad 90% przedsiębiorstw 
nie rejestruje wzrostu nacisków płacowych. 
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Rys. 50 Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 
wynagrodzeń oraz odsetek pracowników objętych 
podwyżkami   
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Rys. 51 Średnia i mediana planowanych podwyżek 
wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które planują 
podnieść wynagrodzenia) 
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Rys. 52 Rozkład planowanych zmian wynagrodzeń 
(pytanie o obniżki płac pojawiło się po raz pierwszy w 
ankiecie za II kw. 2009 r.) 
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Rys. 53 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek 
wynagrodzeń w ciągu kolejnych czterech kwartałów 
(odsetek firm; próba ograniczona do przedsiębiorstw, 
które brały udział w badaniu w czterech kolejnych 
edycjach ankiety) 

 

 W III kw. 2012 r. zasięg podwyżek płac będzie mniejszy 

niż w poprzednim kwartale, także po uwzględnieniu korekty 

sezonowej. Podwyżki wynagrodzeń planuje 9,4% 

przedsiębiorstw (wskaźnik po korekcie sezonowej wynosi 

12,3%, tzn. o 1,1 pp. mniej kw/kw i 5,9 pp. mniej r/r). 

Odsetek przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć 

wynagrodzenia kształtuje się zdecydowanie poniżej średniej 

dla lat 2005 - 2012. Wzrost płac obejmie mniejszą część 

ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale (także po 

pominięciu efektów sezonowych) oraz w analogicznym 

kwartale rok wcześniej.  

 

 Większość podwyżek płac będzie umiarkowana co do 

skali - dominują wzrosty płac do 5% (7% odpowiedzi, dane 

ważone zatrudnieniem). Wyższe niż 5% podwyżki planowane 

są dla 4,1% pracowników w badanej próbie, w tym podwyżki 

ponad 10% - dla bardzo małej części badanej populacji (1,2% 

zatrudnionych). Wysokość średniej podwyżki nieznacznie 

spadła - w przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć płace 

średnia wysokość planowanych podwyżek w III kw. 2012 r. 

wyniesie 4,8% (4,9% w poprzednim kwartale). Zasięg redukcji 

płac zmniejszył się w III kw. 2012 r. i pozostaje niewielki 

(0,9% zatrudnionych). Średnia wysokość redukcji płac będzie 

wyższa niż podwyżek. W efekcie płace w firmach, które 

dokonają zmian wynagrodzeń (podwyżek bądź redukcji) 

zwiększą się średnio o 4,1%.  

 

 

 

 

 

 Częstotliwość deklarowanych podwyżek płac była w 

ciągu ostatniego roku nieco niższa niż rok wcześniejszej - 

plany podwyższenia wynagrodzeń objęły 42,1% firm wobec 

47,6% rok wcześniej. Odsetek przedsiębiorstw, które w ciągu 

ostatnich czterech kwartałów informowały co najmniej 2-

krotnie o planach wzrostu płac spada, jest także niższy niż 

rok wcześniej – wynosi 12,5%. Częściej niż 2-krotnie podwyżki 

wynagrodzeń planowało w ostatnim roku jedynie 2,4% firm. 
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Wybrane czynniki zmian płac 
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Rys. 54 Planowane podwyżki wynagrodzeń a kondycja 
ekonomiczna przedsiębiorstwa (odsetek 
podwyższających w klasie) 
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Rys. 55 Planowane podwyżki wynagrodzeń a sektor PKD 
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Rys. 57 Wynagrodzenia nowych pracowników w relacji 
do już zatrudnionych 

 Deklaracje przedsiębiorstw o planowanym wzroście płac 

są tradycyjnie częstsze w firmach będących w bardzo dobrej 

sytuacji. Zasięg przewidywanych podwyżek wynagrodzeń w 

III kw.  spadł głównie w jednostkach będących w słabej 

kondycji.  

 Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 

wynagrodzeń spadł kw/kw w budownictwie (kolejny kwartał z 

rzędu), w przemyśle oraz w usługach (dane odsezonowane). 

W branży usługowej zasięg podwyżek nie zmniejszył się 

jedynie w handlu (aczkolwiek nie jest wysoki – 12,3%), w 

pozostałych branżach usługowych – spadł. W wszystkich 

branżach mniej firm planuje wzrost płac niż rok wcześniej. 

Na uwagę zasługuje stosunkowo dużo przedsiębiorstw 

planujących redukcję wynagrodzeń w budownictwie (5,1%). 

 W podziale wg form własności wzrost wynagrodzeń 

będzie w III kw. br. częstszy w przedsiębiorstwach 

publicznych (15,7%) niż w prywatnych (8,7%). Najczęściej 

podwyżki są planowane w firmach Skarbu Państwa (18,4%), 

najrzadziej w podmiotach prywatnych krajowych (7,7%). 

 Tradycyjnie wynagrodzenia najczęściej zamierzają 

podnosić przedsiębiorstwa największe (2000 i więcej 

pracowników), ale również w tej grupie prognozy wzrostu 

płac osłabiły się.  

 Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie robią 

tego kosztem poziomu zatrudnienia - częściej niż pozostałe 

przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zwiększaniu 

liczby pracowników. Podobnie zmniejszanie zatrudnienia 

najczęściej towarzyszy redukcji płac.  

 

 

 Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników nie wiąże 

się, podobnie jak w poprzednich kwartałach, z koniecznością 

podwyższania wynagrodzeń. Znakomita większość 

przedsiębiorców (ok. ¾), zatrudniając nowych pracowników 

w II kw. 2012 r., bądź planując ich zatrudnić w III kw. br., 

oferuje im wynagrodzenia zbliżone do wynagrodzeń osób już 

pracujących o zbliżonych kwalifikacjach. Wyższe płace 

należą w takiej sytuacji nadal do wyjątków. Coraz częściej 

firmy zamierzają nowym pracownikom oferować niższe 

wynagrodzenia. 
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Podwyżki płac a wzrost wydajności pracy 
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Rys. 58 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu 
wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wykresie 
płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność) 
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Rys. 59 Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost 
płac był w ciągu roku szybszy niż wzrost wydajności 
pracy wg 3 sektorów (próba ograniczona do firm, w 
których wynagrodzenia wzrosły) 

 W II kw. 2012 r. relacja pomiędzy wzrostem 

wynagrodzeń i wzrostem wydajności pracy nieco się 

poprawiła w stosunku do kwartału poprzedniego – zmniejszył 

się udział przedsiębiorstw, w których wydajność nie nadąża 

za płacami oraz utrzymał się odsetek firm, w których 

wydajność rośnie szybciej niż wynagrodzenia. Pogłębiła się 

więc zdecydowana przewaga tej drugiej grupy 

przedsiębiorstw. O szybszym wzroście płac niż wydajności 

pracy poinformowało 6,1% przedsiębiorstw w próbie, a więc 

17,5% firm podwyższających płace. Wzrost wynagrodzeń nie 

przewyższa więc wzrostu wydajności w ponad 4/5 

przedsiębiorstw, w których wynagrodzenia rosły.  

 

 

 

 

Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost płac był szybszy 

niż wzrost wydajności spadł zarówno w budownictwie, w 

usługach, jak i w przetwórstwie przemysłowym.  

Należy jednocześnie zauważyć, że w 11% przedsiębiorstw 

wzrosła wydajność, przy wynagrodzeniach utrzymujących się 

na niezmienionym poziomie. 
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Rys. 60 Naciski płacowe  
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Rys. 61 Naciski płacowe a prognozy wzrostu płac 
 

 W II kw. 2012 r. presja płacowa osłabiła się i utrzymuje 

się na niskim poziomie. Jest ona zdecydowanie słabsza niż na 

przełomie lat 2007/2008 (a więc w okresie jej największego 

nasilenia). Ponad połowa przedsiębiorstw zadeklarowała brak 

presji płacowej ze strony pracowników. Pozostali respondenci 

poinformowali o istnieniu nacisków na wzrost wynagrodzeń, 

ale na ogół w skali nie większej niż dotychczas. Jedynie w 

6,2% firm naciski te nasiliły się w stosunku do poprzedniego 

kwartału.  

 Presja płacowa ze strony pracowników jest mało 

zróżnicowana w branżach. Najbardziej odczuwalna jest w  

firmach przetwórczych, a także w jednostkach Skarbu 

Państwa. Najsilniejsza jest też w przedsiębiorstwach 

największych (co najmniej 2000 pracowników). 

 Naciski płacowe, aczkolwiek obecnie relatywnie 

rzadkie, są ważnym czynnikiem wzrostu wynagrodzeń. W 

przedsiębiorstwach, w których presja się nasila dwukrotnie 

częściej planowane są podwyżki płac niż w pozostałych 

firmach (trzykrotnie częściej niż w przedsiębiorstwach, w 

których tej presji brak). 
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6. Inwestycje  

 
III kw. przyniósł kilka sygnałów mogących zapowiadać zmniejszenie się aktywności inwestycyjnej w badanej 
próbie przedsiębiorstw. Obniżył się i tak niski poziom wskaźnika nowych inwestycji. Pogorszyły się prognozy 
dotyczące wielkości planowanych w perspektywie kwartału nakładów na inwestycje (ujemne saldo prognoz 
wobec dodatniego w ub. kw.). Wzrósł udział inwestorów wstrzymujących się z realizacją inwestycji 
(najgorszy wynik od początku badania, tj. od III kw. 2010 r.). Spadł niski już wcześniej udział 
przedsiębiorstw będących w trakcie realizacji inwestycji (najniższy poziom w historii badania).  
Mimo wielu oznak spowolnienia aktywności inwestycyjnej, jakie przyniosły wyniki badania za III kw. br. 
przedsiębiorstwa nie sygnalizują natomiast zagrożeń dla realizacji już rozpoczętych inwestycji i ocena 
kontynuacji inwestycji pozostaje w próbie wysoka. Firmy zatem planowo kończą zadania, nie rozpoczynając 
na razie nowych. 
Dla kształtowania się zagregowanych wydatków inwestycyjnych w całym sektorze przedsiębiorstw istotne i 
pozytywne znaczenie może mieć jednak fakt, że stabilna i wysoka pozostaje aktywność inwestycyjna 
przedsiębiorstw największych (ponad 1999 pracowników). 
Trudna sytuacja utrzymuje się natomiast w budownictwie, gdzie od roku pogłębia się spadek aktywności 
inwestycyjnej. Inwestorzy w tej branży częściej informują o zamrażaniu inwestycji jak też planują 
zmniejszenie wydatków na inwestycje w III kw. 

 

 

Inwestycje planowane w ciągu kwartału 

 
Rys. 62 Wskaźnik nowych inwestycji – udział 
przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 
inwestycji w perspektywie kwartału, oraz wskaźnik 
ważony wielkością zatrudnienia. Udział 
przedsiębiorstw realnie zwiększających nakłady na 
środki trwałe wg F01 GUS (nakł. narastająco, śr. ruch.) 
 
 

 
Rys. 63 Wskaźnik nowych inwestycji w wybranych 
przekrojach (wskaźnik odsezonowany) 

 

 III kw. przyniósł kilka sygnałów mogących zapowiadać 

zmniejszenie się aktywności inwestycyjnej w badanej próbie 

przedsiębiorstw. Po pierwsze obniżył się i tak już niski 

wskaźnik nowych inwestycji. Pogorszenie widoczne jest  

zarówno w relacji kwartalnej jak i rocznej. Nowe inwestycje 

w ciągu najbliższego kwartału rozpocznie 20,5% 

przedsiębiorstw tj. o 3,5 pp. mniej niż w pop. kw. (wskaźniki 

po odsezonowaniu, Rys. 62).  

 

 Nowych przedsięwzięć będzie nie tylko mniej niż w 

poprzednim kwartale, ale też mogą być one nieco mniejsze 

co do wielkości. Wskazuje na to obniżenie się prognoz 

dotyczących wielkości planowanych w perspektywie kwartału 

nakładów na inwestycje. Saldo prognoz dynamiki inwestycji 

przyjęło wartość ujemną, wobec lekko dodatniego poziomu 

tego salda w poprzednim kwartale (Rys. 64). Większość 

przedsiębiorstw, tj. łącznie 30,5% podmiotów (o 4 pp więcej 

niż w pop. kw.) w III kwartale zamierza przeznaczyć na 

inwestycje kwotę mniejszą niż w porównywalnym okresie 

poprzedniego roku i w przeważającej części przypadków ma 

to być znacząca redukcja. Takich przedsiębiorstw 

informujących o dużym spadku przybyło w ciągu kwartału 

bardzo wyraźnie (wzrost do 21,2% z 16,9%). Przedsiębiorstwa, 

które oczekują dużego spadku inwestycji to na ogół (w 93% 

przypadków) firmy, które już w poprzednim kwartale 

zamierzały zmniejszyć wydatki inwestycyjne bądź w 

najlepszym przypadku utrzymać je na niezmienionym 

poziomie (tj. nieliczne firmy zmieniły swoje prognozy ze 

wzrostów inwestycji w prognozy znaczącego spadku). 

 

 Spadek (kw/kw) wskaźnika aktywności inwestycyjnej 

mierzonej wskaźnikiem nowych inwestycji w III kw. kw/kw 

odnotowano w niemal wszystkich badanych grupach, z 

wyjątkiem sektora publicznego, górnictwa, energetyki, 

transportu oraz grupy producentów dóbr zaopatrzeniowych 

(Rys. 63). 

 

 Zmniejszenia liczby nowych inwestycji można oczekiwać 
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Rys. 64 Planowana wielkość nakładów w perspektywie 

kwartału r/r 

 
Rys. 65 Planowana wielkość nakładów w perspektywie 

kwartału r/r (saldo planów wzrostu i spadku inwestycji 

i różnica sald kw/kw) 

 

 

 

 

Rys. 66 Wskaźnik nowych inwestycji w podziale 
wg wielkości zatrudnienia (wskaźniki odsezonowane) 

 

 

 

 

 

 

 

zarówno w sektorze MSP, jak i w grupie dużych 

przedsiębiorstw (Rys. 66), ale duże firmy nadal dystansują 

resztę próby pod względem znacznie wyższego poziomu 

aktywności inwestycyjnej. Słabsza niż przed kwartałem 

aktywność inwestycyjna może być rezultatem m.in. 

wyraźnego spadku wykorzystania zdolności produkcyjnych, 

który nastąpił w obydwu tych grupach kw/kw. Pogorszenie 

optymizmu wśród dużych przedsiębiorstw należy oceniać jako 

znaczące (udział inwestorów planujących rozpoczęcie nowych 

inwestycji spadł w tej grupie w ciągu kwartału z 31,3% do 

25,8%) i był to największy spadek wskaźnika zanotowany od 

przełomu lat 2008/2009. Te negatywne głębokie zmiany w 

grupie dużych przedsiębiorstw wynikały głównie z obniżenia 

się aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach 

zatrudniających od 250 do 1999 pracowników. Warto 

podkreślić, że stabilna pozostaje natomiast aktywność 

inwestycyjna przedsiębiorstw największych (2000 i więcej 

pracowników), gdzie udział przedsiębiorstw rozpoczynających 

nowe inwestycje utrzymuje się nadal na wysokim, 

przekraczającym 50% poziomie. Korzystniejsze w tej grupie 

przedsiębiorstw pozostają również plany co do wielkości 

nakładów. Jest to bowiem jednocześnie jedyna grupa w 

klasyfikacji według wielkości zatrudnienia, w której 

utrzymała się wyraźna (choć niższa niż w ub. kw.) przewaga 

liczbowa inwestorów planujących w ciągu kwartału zwiększyć 

wielkość nakładów r/r (Rys. 65). Ze względu na wysoką 

koncentrację inwestycji w sektorze przedsiębiorstw można 

oczekiwać, że relatywnie wysoka aktywność inwestycyjna 

największych firm może złagodzić spadek inwestycji w 

pozostałej części sektora przedsiębiorstw. 

 

 Widoczne w próbie pogorszenie nastrojów 

inwestycyjnych w III kw. nie dotknęło sektora publicznego, w 

którym drugi kolejny kwartał wyraźnie zwiększa się udział 

inwestorów deklarujących zamiar rozpoczęcia nowych 

inwestycji (Rys. 67). Sektor publiczny ocenia swoje plany 

inwestycyjne najkorzystniej od 2008 r. Rozkład prognoz 

respondentów wskazuje dodatkowo na możliwy wzrost 

wielkości nakładów na inwestycje zarówno w III kw. r/r jak i 

w całym bieżącym roku (dodatnie salda prognoz inwestycji 

firm publicznych). Tego optymizmu nie widać w sektorze 

prywatnym, gdzie panują najsłabsze nastroje od prawie 3 lat. 

Pogorszenie aktywności inwestycyjnej obserwujemy przy tym 

w obu podgrupach sektora prywatnego, tj. i w sektorze 

krajowym, i zagranicznym. Podobnie jak w poprzednich 

kwartałach, przedsiębiorstwa zagraniczne nadal wyróżniają 

się wyższym udziałem inwestorów rozpoczynających nowe 

inwestycje niż prywatny sektor krajowy. Ponadto inwestorzy 

sektora zagranicznego formułują także korzystniejsze niż 

inwestorzy krajowi prognozy wielkości nakładów na III kw. 

Saldo prognoz dynamiki inwestycji firm zagranicznych na 

najbliższy kwartał wprawdzie jest niższe niż w pop. kw., 

jednak pozostaje lekko dodatnie, wobec ujemnego salda tych 

prognoz w grupie podmiotów krajowych. 

 

 W podziale branżowym najgłębsze spadki wskaźnika 

nowych inwestycji w III kw. odnotowano w przetwórstwie 

przemysłowym i budownictwie, zaś większą poprawę – w 

górnictwie i transporcie (Rys. 63, Rys. 68). Podobnie jak w 

15,9 14,8 15,0

10,3 12,9 10,5

46,9 45,7 44,0

7,5 9,5 9,3

19,5 16,9 21,2

-5

0

5

10

15

20

25

-20

0

20

40

60

80

100

2012q1 2012q2 2012q3

znacznie mniejsze

nieznacznie mniejsze

porównywalne

nieznacznie wieksze

nakłady będą znacznie większe r/r

saldo (prawa oś)

data prognozy

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

prywatny

publiczny

pryw. kraj.

z przew. k. zagr.

Górnictwo

Przetw. przem.

Wytw. en. elektr.

Budownictwo

Handel

Transport

Pozostałe

MSP

duże

ponad 1999

500-1999

250-499

50-249

pon. 50 pracow.

eksporter

nieeksporter

eksp. niewyspec.

wyspecjalizowany

inwestycyjne

zaopatrzeniowe

konsumpcyjne

energetyczne

pozostałe

OGÓŁEM

saldo różnica sald kw/kw

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MSP duże w tym zatr. ponad 1999 pracown.



26 
 

 

Rys. 67 Wskaźnik nowych inwestycji w podziale 
na sektory własności (wskaźniki odsezonowane) 

 

 

 

Rys. 68 Wskaźnik nowych inwestycji w wybranych 
sekcjach PKD (wskaźniki odsezonowane)  

 

 

Rys. 69 Wskaźnik nowych inwestycji a działalność 
eksportowa (wskaźniki odsezonowane) 

 

 

 
Rys. 70 Wskaźnik nowych inwestycji a przeznaczenie 
produkcji (wskaźniki odsezonowane) 
 
 
 
 
 

poprzednich kwartałach najlepiej wśród branż swoje 

możliwości inwestycyjne oceniła energetyka. W III kw. 

nastąpiła w tej grupie niewielka poprawa aktywności 

inwestycyjnej, wpisująca się w trend wzrostowy 

zapoczątkowany w 2011 r. Nowe inwestycje w ciągu kwartału 

rozpocznie blisko 40% podmiotów działających w energetyce. 

Na drugie miejsce pod względem aktywności inwestycyjnej 

wysunął się transport (najlepszy wynik od 2009 r.), ale już z 

relatywnie niższymi wskaźnikami nowych inwestycji. 

Przedsiębiorstwa transportowe wyraźnie odstają od próby 

pod względem kierunku zmian wskaźnika nowych inwestycji. 

Dzięki silnej poprawie aktywności inwestycyjnej firmy 

transportowe uzyskały najlepsze oceny od początku 2009 r. W 

tej grupie możliwy jest także wzrost wielkości nakładów, 

zarówno w III kw. jak i w całym roku. Natomiast w 

przetwórstwie przemysłowym III kw. przyniósł pogorszenie się 

poziomu aktywności, a sam wskaźnik dla tej zbiorowości firm 

w ostatnich kwartałach oscylował wokół względnie niskiego 

poziomu, nie wykazując wyraźniejszych tendencji. Prognozy 

zmian wielkości inwestycji przedsiębiorstw przemysłowych w 

III kw. są neutralne (saldo w okolicy zera), niemniej jednak 

inwestycje w całym roku powinny być wyższe niż w roku ub. 

Podobnie jak w przemyśle kształtuje się tez aktywność 

inwestycyjna w handlu (od dwóch lat bez wyraźnych 

tendencji). Natomiast zdecydowanie najmniej korzystna 

sytuacja w obszarze inwestycji panuje w budownictwie, gdzie 

od roku pogłębia się spadek aktywności inwestycyjnej. W III 

kw. nowe inwestycje podejmie nawet mniej niż co dziesiąta 

firma budowlana, i jest to najsłabszy wynik od 2009 r. 

Respondenci z branży budowlanej przewidują jednocześnie 

zmniejszenie wielkości inwestycji i w kwartale, i w całym 

roku. Przewaga prognoz spadku inwestycji w budownictwie 

była największa na tle pozostałych badanych grup. Spadek 

inwestycji nastąpi w 40% firm budowlanych przy zaledwie 15% 

firm zamierzających zwiększyć wydatki na inwestycje. 

Problemy z realizacją inwestycji w tej branży przejawiają się 

również wzrostem i tak wysokiego w tej grupie odsetka 

inwestorów wstrzymujących inwestycje (w III kw. przekroczył 

on 71%).  

 

 Osłabienia aktywności inwestycyjnej względem 

poprzedniego kwartału można oczekiwać wśród eksporterów, 

przy dużo stabilniejszych nastrojach w pozostałej grupie 

podmiotów (Rys. 69). W rezultacie ocena aktywności 

inwestorów, mierzona odsetkiem nowo rozpoczynanych 

inwestycji, w obu grupach jest obecnie zbliżona. Inwestycje 

eksporterów w III kw. mogą być nieco niższe niż przed rokiem 

(tak ocenia większość inwestorów wśród eksporterów), 

jednak prognozy dla całego roku pozostają pozytywne. W 

grupie eksporterów sytuacja jest jednak wyraźnie 

zróżnicowana i wyższą aktywnością wyróżniają się 

przedsiębiorcy uzyskujący większość swoich przychodów z 

eksportu. Relatywnie częściej niż pozostali eksporterzy będą 

oni podejmować nowe inwestycje (prawie co czwarta taka 

firma rozpocznie nowe przedsięwzięcie), a ponadto 

inwestycje w tej grupie będą większe co do skali niż przed 

rokiem, zarówno te realizowane w najbliższym kwartale, jak 

i w całym roku.  

 W podziale według przeznaczenia produkcji silny spadek 
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liczby inwestycji rozpoczynanych w horyzoncie kwartału 

odnotowano wśród producentów dóbr inwestycyjnych, 

konsumpcyjnych oraz energetycznych. Aktywność 

inwestycyjna firm dostarczających dóbr energetycznych 

pozostaje jednak bardzo wysoka w porównaniu z pozostałymi 

grupami. Jedyną grupą, której nie objęło osłabienie 

aktywności mierzonej wskaźnikiem nowych inwestycji są 

producenci dóbr zaopatrzeniowych (Rys. 70).  

Wstrzymywanie inwestycji 

 
 

 
Rys. 71 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących się z 
inwestycjami. Uwaga: nieciągły szereg danych 
 
 

 
Rys. 72 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących 
inwestycje  

 
Rys. 73 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących 
inwestycje i wybrane elementy oceny sytuacji 
ekonomicznej 

 Kolejnym negatywnym sygnałem świadczącym o 

osłabieniu aktywności inwestycyjnej jest wzrost udziału 

inwestorów wstrzymujących się z realizacją inwestycji. 

Moment rozpoczęcia inwestycji odkłada obecnie aż 57,6% 

badanych firm tj. o 4,2 pp. więcej niż w poprzednim 

kwartale. To najgorszy wynik od początku badania (pierwsze 

dane na temat wstrzymywania inwestycji uzyskano w III kw. 

2010, ale pytanie na ten temat nie było zadawane regularnie 

i szereg danych nie jest ciągły). Przedsiębiorstwa wstrzymują 

zarówno inwestycje w rozbudowę potencjału (46,5% próby), 

oraz inwestycje modernizacyjne (46,1%) i nieco częściej 

przedsięwzięcia innego rodzaju (49,5%3).  

 

 W ciągu ostatniego kwartału udział inwestorów 

odkładających inwestycje na później zwiększył się w 

większym bądź mniejszym stopniu we wszystkich badanych 

grupach z wyjątkiem producentów dóbr inwestycyjnych oraz 

transportu (w transporcie nastąpiła niewielka poprawa). 

Podobnie jak w poprzednim badaniu najbardziej pogorszyły 

się oceny w energetyce i w firmach dużych. Mimo to nadal są 

to grupy, w których przypadki wstrzymywania inwestycji są 

rzadsze niż w pozostałej części badanych. Wyraźne 

pogorszenie zanotowały również firmy prowadzące 

działalność handlową i wytwórcy dóbr zaopatrzeniowych. 

Problem z zamrożonymi inwestycjami jest natomiast 

najpoważniejszy w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w 

sektorze MSP, zwłaszcza w porównaniu z przedsiębiorstwami 

dużymi (wyraźnie widać, że im większa firma tym rzadziej 

wstrzymuje się z inwestycjami, Rys. 72). Widoczne 

zróżnicowanie odsetka przedsiębiorstw odkładających 

inwestycje występuje pomiędzy krajowym i zagranicznym 

segmentem sektora prywatnego - w znacznie lepszej sytuacji 

jest tu sektor zagraniczny (inwestycje wstrzymuje 44,6% firm 

o przewadze kapitału zagranicznego i aż 63,9% firm 

krajowych).  

 

 Wstrzymywanie inwestycji wiąże się z doświadczanymi 

właśnie zjawiskami kryzysowymi oraz odczuwaniem wysokiej 

niepewności (Rys. 73). Przedsiębiorstwa formułujące takie 

oceny znacznie częściej odkładają w czasie inwestycje. Plany 

inwestycyjne zawiesiło ponad 80% przedsiębiorstw, których 

obecna sytuacja jest trudna a nie widzą szans na poprawę w 

najbliższej przyszłości. Jednak działania inwestycyjne 

wstrzymuje także duża grupa podmiotów, które nie mają 

żadnych trudności ekonomicznych (41,9%), a niepewność 

postrzegają jako niską lub bardzo niską (41,5%). Około 

                                         
3 Odsetki nie sumują się do 100% - firmy oceniały każdy rodzaj inwestycji z osobna 
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połowa firm odkłada potrzebne inwestycje mimo posiadania 

korzystnych perspektywy wzrostu popytu, czy eksportu. 

Wysoki odsetek inwestorów zamrażających inwestycje wśród 

przedsiębiorstw o pozytywnych ocenach sytuacji sugeruje, że 

występują istotne bariery dla inwestycji także o innej, 

niezwiązanej z koniunkturą naturze. 

 

Inwestycje w trakcie realizacji 

 

 

Rys. 74 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz odsetek 
przedsiębiorstw mających rozpoczęte inwestycje 

Wskaźnik kontynuacji inwestycji: udział przedsiębiorstw 
planujących kontynuować inwestycje w podgrupie 
przedsiębiorstw mających rozpoczęte inwestycje. 
Poprzez kontynuowanie inwestycji rozumiemy tutaj 
realizowanie inwestycji według przyjętych planów, 
zwiększenie tych inwestycji, ale też planowe zakończenie 
inwestycji 
 

 

 

 
Rys. 75 Przewidywany przebieg rozpoczętych 
inwestycji (% odpowiedzi w grupie inwestorów) 
 

 Kolejnym niepokojącym sygnałem płynącym z analizy 

danych ankietowych jest głęboki spadek i tak już bardzo 

niskiego udziału przedsiębiorstw będących w trakcie 

realizacji inwestycji. W III kw. br. udział ten obniżył się do 

58,6% (tj. o 6,3 pp. wobec wyników poprzedniego kwartału, 

Rys. 74), osiągając jednocześnie najniższy poziom w historii 

badania. Spadek udziału inwestorów w porównaniu do 

poprzedniego kwartału nastąpił w niemal wszystkich 

badanych grupach przedsiębiorstw. Udział inwestorów 

zmniejszył się wyraźniej m.in. w sektorze prywatnym (zwł. 

krajowym), MSP, budownictwie oraz firmach sprzedających 

swoje produkty w kraju.  

 

 Mimo wielu oznak spowolnienia aktywności 

inwestycyjnej, jakie przyniosły wyniki badania za III kw. 

przedsiębiorstwa nie sygnalizują natomiast zagrożeń dla 

realizacji już rozpoczętych inwestycji i ocena kontynuacji 

inwestycji pozostaje w próbie wysoka. Niemal wszyscy 

inwestorzy deklarują zamiar kontynuowania inwestycji 

będących w toku. Realizacja tych inwestycji przebiega 

zwykle według przyjętych uprzednio planów (79,7% 

inwestorów). Część inwestorów, wprawdzie mniejsza niż 

przed kwartałem, zdecydowała się na rozszerzenie skali 

inwestycji (inwestycje zwiększy 8,1% przedsiębiorstw, spadek 

o 4,2 pp. kw/kw). Dla 8,8% inwestorów III kw. br. będzie 

okresem planowego zakończenia realizowanych inwestycji. 

Tylko w nielicznych przypadkach inwestorzy zmniejszą bądź 

całkowicie zrezygnują z rozpoczętych inwestycji. Tak 

deklaruje 3,5% firm (wzrost o 0,6 pp. kw/kw, Rys. 75). 

 

 Spadek liczby inwestorów, w tym planujących rozpocząć 

nowe inwestycje oraz wysoki wskaźnik kontynuacji inwestycji 

pokazują, że firmy planowo kończą zadania, ale nie 

rozpoczynają nowych. 

 

 

 Jeśli chodzi o ocenę przebiegu rozpoczętych inwestycji 

na poziomie poszczególnych grup, to w większości z nich 

odnotowano pogorszenie, przy czym zmiany były niewielkie. 

Udział inwestorów, którzy przewidują konieczność 

ograniczenia czy rezygnacji z prowadzonych inwestycji wzrósł 

najbardziej w firmach prywatnych krajowych, w MSP (przy 

jednoczesnej poprawie w firmach dużych), w grupie firm 

sprzedających swoje produkty w kraju a wśród sekcji PKD – w 

handlu. Wyraźnej poprawie uległa natomiast nisko oceniana 

w ostatnim półroczu zdolność kontynuowania inwestycji w 

budownictwie. Wówczas niemal co dziesiąty inwestor w tej 

branży informował o redukcji bądź całkowitej rezygnacji z 

prowadzonych inwestycji, zaś obecnie przypadki taki są 

dwukrotnie rzadsze.  
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Źródła finansowania nowych inwestycji 

 

Rys. 76 Główne źródło finansowania nowych inwestycji. 
Podgrupa przedsiębiorstw rozpoczynających nowe 
inwestycje 

 

Rys. 77 Porównanie udziału inwestorów deklarujących 
finansowanie nowych inwestycji ze środków własnych i 
kredytów bankowych. Podgrupa inwestorów 
planujących nowe inwestycje 

 

Rys. 78 Porównanie udziału inwestorów deklarujących 
finansowanie nowych inwestycji z kredytów bankowych 
w sektorze MSP i w dużych przedsiębiorstwach. 
Podgrupa inwestorów planujących nowe inwestycje 

 

 

 

 

 Stabilny pozostaje ranking głównych źródeł 

finansowania nowo rozpoczynanych inwestycji. Podobnie jak 

we wcześniejszych kwartałach będą one finansowane 

najczęściej z własnych środków przedsiębiorstw (47,9% 

inwestorów, Rys. 76, Rys. 77). Udział inwestorów 

finansujących nowe inwestycje z własnych środków kształtuje 

się powyżej wieloletniej średniej. Wysokie samofinansowanie 

inwestycji wynika m.in. z wciąż dobrych wyników 

finansowych przedsiębiorstw oraz niewielkiej skali 

realizowanych inwestycji. Po kredyty bankowe dla pokrycia 

potrzeb inwestycyjnych sięgnie natomiast 26,3% inwestorów 

(spadek o 3,1 pp. kw/kw). Pozostałe przedsiębiorstwa jako 

główne sposoby finansowania rozpoczynanych inwestycji 

wskazywały pozabankowe formy finansowania obcego 

(17,8%), bądź inne źródła (8,1%).  

 

 Wyraźnie niższy stopień finansowania kredytowego 

nowych inwestycji obserwuje się w energetyce, w sektorze 

publicznym i w firmach dużych. W najbliższym kwartale 

żaden z inwestorów w energetyce nie sfinansuje 

rozpoczynanych inwestycji z kredytów bankowych4; 

przedsiębiorstwa z tej grupy dotąd najchętniej spośród sekcji 

korzystały z finansowania własnego. Częściej po kredyty dla 

finansowania inwestycji sięgają przedsiębiorstwa prywatne 

krajowe niż zagraniczne. Jeśli chodzi o widoczne tendencje 

w zakresie finansowania, to zwraca uwagę odwrotny trend w 

kredytowaniu inwestycji przedsiębiorstw dużych i w sektorze 

MSP. W podmiotach dużych w ostatnich trzech latach odsetek 

inwestorów korzystających z kredytów układał się wg trendu 

malejącego, podczas gdy sektor MSP notował w tym czasie 

wzrost zainteresowania kredytami w finansowaniu nowych 

inwestycji (Rys. 78). III kw. przyniósł głębokie obniżenie 

znaczenia kredytów jako źródła finansowania sektora dużych 

przedsiębiorstw. W rezultacie jego rola w finansowaniu tej 

grupy firm jest obecnie najniższa w historii niniejszego 

badania.  

                                         
4 Niewielkie znaczenie kredytów w finansowaniu energetyki pokazują także dane F-01/I-01. Kredyty bankowe w relacji do pasywów 

w tej grupie przedsiębiorstw zmniejszają się od 2002 r. W 2011 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek sekcji spadło poniżej 2% 
sumy bilansowej (w 2002 r. relacja ta sięgała 18%, a energetyka była najbardziej zadłużoną sekcją). Od 2007 r. energetyka wraz z 
górnictwem są branżami o najniższym udziale kredytów w pasywach. 

28,8

30,2

25,8

29,3

26,3

46,8

49,5

49,1

47,0

47,9

15,0

14,4

15,5

16,4

17,8

9,4

5,9

9,5

7,3

8,1

0 20 40 60 80 100

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2012Q3

kredyt bankowy środki własne pozabankowe środki obce inne źródła

20

25

30

35

40

45

50

55

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

kredyty średnia środki własne średnia

15

20

25

30

35

40

45

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MSP duże

4 okr. śr.  ruch. (MSP) 4 okr. śr.  ruch. (duże)



30 
 

7. Zapasy 

 
Odnotowano pogorszenie stopnia dopasowania zapasów w relacji kwartalnej, przy niewielkiej poprawie 
w odniesieniu rocznym. Udział firm informujących o nieodpowiedniej wielkości zapasów wzrósł i zbliżył się 
do poziomu wieloletniej średniej. Do pogorszenia dopasowania zapasów w II kw. br. przyczynił się wzrost 
udziału przedsiębiorstw posiadających nadmierne zapasy. 
Problem z nadmiarem zapasów nasila się również w handlu, co także doprowadziło do pogorszenia się ocen 
dopasowania zapasów w tej sekcji. 
Słabsze prognozy popytu, zamówień i produkcji wskazują na możliwe dalsze pogorszenie się ocen zapasów 
w przedsiębiorstwach w najbliższym kwartale. 

 

 

Ocena stanu zapasów5 

 W II kw. przedsiębiorstwa odnotowały pogorszenie stopnia dopasowania zapasów w relacji kwartalnej przy 

niewielkiej poprawie w odniesieniu rocznym. Łączny udział firm informujących o nieodpowiedniej wielkości 

zapasów wzrósł w ciągu kwartału o 2,3 pp. do poziomu 21,3% (por. Rys. 79). Odsetek podmiotów borykających się z 

odchyleniami zapasów od potrzeb utrzymuje się nadal poniżej długookresowej średniej, jednak wyraźnie się zbliżył 

się do tego poziomu. Słabsze prognozy popytu, zamówień i produkcji wskazują na możliwe dalsze pogorszenie się 

ocen zapasów w przedsiębiorstwach w najbliższym kwartale. 

 
Rys. 79 Ocena poziomu zapasów produktów gotowych. 
Próba ograniczona do sekcji przetwórstwo 
przemysłowe oraz górnictwo i kopalnictwo. Saldo ocen 
zapasów wg badania NBP i GUS 

 
Rys. 80 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom 
zapasów jako nieodpowiedni w wybranych przekrojach 
 

 

 

 

 Do pogorszenia dopasowania zapasów w II kw. br. 

przyczynił się wzrost udziału przedsiębiorstw posiadających 

nadmierne zapasy (o 2,7 pp. do 13,4%), który tylko w 

niewielkiej części został zrekompensowany przez spadek 

odsetka firm odczuwających deficyt zapasów (spadek 

o 0,4 pp. do 7,9%). 

 

 Nasilenie się trudności z utrzymaniem 

odpowiedniego poziomu zapasów odnotowano w większości 

analizowanych grup. Największy przyrost odsetka 

przedsiębiorstw posiadających niedopasowane zapasy 

nastąpił wśród producentów dóbr energetycznych (ale oceny 

pozostają w tej grupie relatywnie lepsze), w grupie firm o 

nieopłacalnym eksporcie i wśród eksporterów, których 

wpływy z eksportu były źródłem najwyżej połowy przychodów 

(Rys. 80). Gorzej niż przed kwartałem swoje zapasy oceniły 

także przedsiębiorstwa duże. Poprawił się natomiast stopień 

dopasowania zapasów m.in. w grupie producentów dóbr 

inwestycyjnych, przedsiębiorstwach publicznych oraz wśród 

eksporterów uzyskujących przynajmniej połowę przychodów 

ze sprzedaży za granicą.  

 

 Skala problemów z zapasami mierzona udziałem firm 

negatywnie oceniających dopasowanie zapasów jest dość 

wyraźnie zróżnicowana między badanymi klasami, zwłaszcza 

ze względu na zaangażowanie w sprzedaż eksportową 

opłacalność działalności eksportowej, formę własności oraz 

wielkość zatrudnienia (lepsze oceny zgłaszają podmioty duże 

niż MSP). Poważne problemy z utrzymaniem odpowiedniego 

poziomu zapasów występują w sektorze publicznym. Obecne 

trudności tej grupy wynikają z gwałtownego pogłębienia się 

deficytów zapasów. W II kw. co piąta firma publiczna 

informowała o zbyt niskich zapasach, co oznacza poprawę w 

relacji do poprzedniego kwartału kiedy takich firm było 

prawie 28%.  

                                         
5 Dane w tym rozdziale dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” oraz „Górnictwo i kopalnictwo”. W 
zestawieniu ocen zapasów w układzie rodzajowym uwzględniono dodatkowo „Handel i naprawy”. 
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Rys. 81 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom 
zapasów jako nieodpowiedni w podziale na wielkość 
przedsiębiorstwa 

 
Rys. 82 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom zapasów jako 
nadmierny w podziale na wielkość przedsiębiorstwa 

 

 
Rys. 83 Ocena poziomu zapasów produktów gotowych i 
towarów (przemysł oraz handel i naprawy) 
 

 

 Stabilne pozostały natomiast oceny dopasowania 

zapasów towarów w przedsiębiorstwach przemysłowych (Rys. 

83)6. Odnotowano jedynie niewielki wzrost odsetka firm 

informujących o odchyleniach zapasów towarów w relacji do 

poprzedniego kwartału. Są to jednak jednocześnie najsłabsze 

oceny od początku badania, czyli od 2010 r. Mimo to 

kontrolowanie poziomu towarów nadal sprawia 

przedsiębiorstwom przemysłowym mniej trudności niż 

kontrolowanie poziomu zapasów produktów gotowych (udział 

przedsiębiorstw z niedopasowanymi zapasami wyniósł 

odpowiednio 15,9% i 21,3%). 

 W przedsiębiorstwach handlowych odchylenia poziomu zapasów towarów są znacznie poważniejsze niż w 

przemyśle, co związane jest z narastającym w tej grupie od ponad dwóch lat problemem nadmiernych zapasów. Po 

chwilowej poprawie sytuacji w I kw. w kolejnym kwartale w handlu ponownie odnotowano wzrost udziału 

przedsiębiorstw posiadających nadwyżki zapasów. W II kw. na zbyt wysokie zapasy narzekało 19,7% badanych firm 

handlowych wobec 18% w poprzednim kwartale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                         
6 W strukturze zapasów przedsiębiorstw przemysłowych dominują zapasy materiałów, zaś zapasy towarów nie przekraczają 9% 

zapasów ogółem (wg. danych F01 GUS). Jednak obserwacja poziomu zapasów towarów może być istotna z punktu widzenia oceny 
stanu koniunktury, ponieważ zapasy towarów mają wyprzedzający charakter względem przychodów ze sprzedaży („Cykliczne 
kształtowanie się inwestycji w zapasy – teoria a stylizowane fakty dotyczące Polski”, Ł. Postek, Bank i Kredyt 41 (3), 2010, 83–110). 
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8. Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

 
Pod koniec II kw. br. zanotowano spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych po korekcie sezonowej. 
Spadek odczuwalny był zarówno w przemyśle, usługach, a w szczególności w budownictwie.   
 

 
 

-16

-12

-8

-4

0

4

74

76

78

80

82

84

86

88

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

r/r (lewa oś)

wskaźnik (prawa oś)

wskaźnik sa (prawa oś)

średnia dług.

 

 

Rys. 84 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych oraz 
zmiana tego poziomu r/r 
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Rys. 85 Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w 
sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce i w krajach 
UE-27  
Źródło: Eurostat 
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Rys. 86 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych w 
przemyśle, budownictwie i pozostałych usługach 

 Pod koniec II kw. br. wskaźnik stopnia wykorzystania 

mocy produkcyjnych po korekcie sezonowej obniżył się 

względem poprzedniego kwartału o 1,1 pp., i o 1 pp. poniżej 

wartości uzyskanej w analogicznym okresie ub.r. i wyniósł 

79,9%. Wskaźnik surowy minimalnie zwiększył się kw/kw i 

wyniósł 79,5%. Oba wskaźniki: surowy i po uwzględnieniu 

wahań sezonowych pozostały nieco powyżej swojej 

długookresowej średniej, choć nadal poniżej średniej dla UE-

27 (na początku II kw. br.7 wskaźnik stopnia wykorzystania 

mocy produkcyjnych dla Polski nieznacznie wzrósł). 

 W przekroju branżowym wyraźny spadek wskaźnika 

wykorzystania mocy produkcyjnych kw/kw odnotowano w 

budownictwie (z 85% w IV kw. ub.r. na 81,7%). Niewielkie 

spadki miały miejsce w przemyśle (z 80,4% do 79,5%) oraz 

usługach (z 81% do 79,7%). 

 W bardziej szczegółowej klasyfikacji zanotowano spadek 

wskaźnika w grupie firm eksportujących i wzrost wśród firm 

sprzedających swoje produkty wyłącznie w kraju. Dalsze 

zmiany zanotowano również w podziale wg wielkości 

zatrudnienia. Był to kolejny już spadek wskaźnika wśród 

największych podmiotów w próbie. 
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Rys. 88 Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych po 
usunięciu wahań sezonowych w podziale na eksporterów i 
nieeksporterów oraz eksporterów wyspecjalizowanych (pow.50% 
udział eksportu w przychodach) - sekcja Przetwórstwo 
przemysłowe 

                                         
7 Badania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych przeprowadzane są przez NBP pod koniec kwartału, zaś przez GUS, na 
wynikach którego oparte są wyniki prezentowane przez Eurostat - na początku. Trudno jest dlatego porównywać wyniki z obu 
źródeł.  
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Rys. 87 Średni poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych w 
wybranych sekcjach i grupach 
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Rys. 89 Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych po 
usunięciu wahań sezonowych w klasach wg wielkości zatrudnienia 
(sekcja Przetwórstwo przemysłowe)  
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9. Kredyt bankowy 

 
Wskaźnik prognoz zmian zadłużenia kredytowego pozostał na niskim ujemnym poziomie, wskazując na 
częstsze zainteresowanie przedsiębiorstw ograniczaniem zadłużenia niż jego zwiększaniem w najbliższej 
przyszłości. Jednak jeszcze w kolejnym kwartale można oczekiwać wzrostu zadłużenia, ze względu na 
dominację planów znaczących zwiększeń nad planami znaczących zmniejszeń zadłużenia kredytowego w 
bardzo wielu analizowanych klasach przedsiębiorstw. 
Zgodny z zapowiedziami komitetów kredytowych8 wzrost restrykcyjności polityki kredytowej banków 
komercyjnych przełożył się na spadek odsetka składanych wniosków kredytowych i wzrost udziału 
niezaakceptowanych wniosków.  
 

 

Prognozy zadłużenia 

 

 
 
Rys. 90 Wskaźnik prognoz zmian zadłużenia 
kredytowego w całej próbie oraz w dwóch klasach 
wielkości przedsiębiorstw (dane odsezonowane) 
 

 
 
Rys. 91 Wskaźnik prognoz zmian zadłużenia 
kredytowego w dwóch klasach wielkości 
przedsiębiorstw (dane odsezonowane)  

 W II kw. 2012 r., po raz kolejny, ankietowane 

przedsiębiorstwa częściej deklarowały ograniczanie 

zadłużenia kredytowego w perspektywie kwartału, niż jego 

zwiększanie. Odsezonowany wskaźnik prognoz zadłużenia 

kredytowego sektora przedsiębiorstw nieco spadł w relacji 

kwartalnej i rocznej (spadł o 1,5 pp. kw/kw, i o 5,5 pp. r/r). 

Do najwyższego w historii badania wzrósł natomiast odsetek 

firm planujących nie zmieniać swojego zadłużenia 

kredytowego (było to niemal 36% badanych kredytobiorców).  

Dalsza analiza prognozowanych zmian zadłużenia 

kredytowego pokazała, że odsetek firm planujących znaczne 

zwiększenie zadłużenia był w II kw. wyższy niż odsetek 

przedsiębiorstw planujących wyraźnie zredukować 

zobowiązania z tego tytułu. Analizując historyczne dane ze 

statystyki bankowej NBP nt. kredytu dla przedsiębiorstw i 

kształtowanie się wskaźnika prognoz zadłużenia SM NBP 

można oczekiwać, że wielkość nominalna kredytu dla 

przedsiębiorstw może się zwiększyć w perspektywie kwartału 

za sprawą firm planujących znaczne zwiększenia swojego 

zadłużenia i wzrost odsetka przedsiębiorstw, które 

zamierzają utrzymać dotychczasowy poziom zobowiązań z 

tytułu kredytowego - (por. Rys. 90).9 

Zarówno w sektorze MSP, jak i wśród dużych firm 

przeważają podmioty planujące redukować zadłużenie 

kredytowe. Uwzględniając niewielkie i znaczące zmiany 

popytu na kredyt widać, że więcej firm planuje znacząco 

powiększyć niż zmniejszyć zadłużenie kredytowe. – por. Rys. 

91. 

 

 
 

                                         
8 Zgodnie z wynikami raportu NBP „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. II 

kwartał 2012 r” (aktualny raport dostępny na stronie internetowej NBP pod adresem www.nbp.pl w zakładce system finansowy) 
9
 Prognozy zmian zadłużenia przedsiębiorstw przedstawiają saldo odsetka firm planujących zwiększenie i firm planujących 

zmniejszenie zadłużenia kredytowego, podczas gdy dane statystyki bankowej prezentują wielkość nominalną kredytu dla 
przedsiębiorstw. Według danych statystyki bankowej NBP kredyt dla przedsiębiorstw wzrósł w kwietniu 2012 r. o 13,3 % w relacji 
rocznej i 0,2% w relacji miesięcznej. 
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Prognozy zadłużenia – analiza w podstawowych przekrojach 

 
Rys. 92 Wskaźnik prognoz zmian zadłużenia 
kredytowego na III kw. 2012 r. w klasach według 
zatrudnienia 

 
Rys. 93 Wskaźnik prognoz zmian zadłużenia 
kredytowego na III kw. 2012 r. w wybranych sekcjach 
PKD 

 
Rys. 94 Wskaźnik prognoz zmian zadłużenia 
kredytowego na III kw. 2012 r. wśród firm sektora 
publicznego i prywatnego oraz wśród eksporterów i 
firm zorientowanych na sprzedaż krajową 

Plany redukcji zadłużenia kredytowego w perspektywie 

kwartału przeważały w większości przekrojów 

klasyfikacyjnych. Uwzględniając znaczące i niewielkie zmiany 

w obszarze planów zadłużenia kredytowego widać wyraźne 

różnice w większości przekrojów. 

Tylko przedsiębiorstwa największe (zatrudniające 

powyżej 2000 osób) przewidują częściej silne ograniczenie 

zadłużenia. W pozostałych klasach przedsiębiorstw (ze 

względu na wielkość zatrudnienia) więcej jest firm 

planujących znaczne zwiększenie zadłużenia nad jego 

znaczącym zmniejszeniem.  

Wśród czterech z analizowanych sekcji PKD tylko firmy 

usługowe częściej planują znaczące redukcje. Firmy 

budowlane planują znacząco zwiększyć zadłużenie 

kredytowe. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko tej branży oraz 

obserwowany wysoki udział odmów przyznania kredytu w II 

kw. br. wydaje się że rzeczywisty przyrost zadłużenia 

kredytowego tych firm może być znacznie niższy niż 

planowany. 

Eksporterzy częściej niż firmy ze sprzedażą 

zorientowaną na rynek krajowy zamierzają znacząco 

zwiększać zadłużenie niż zmniejszać. Jednocześnie to 

właśnie wśród firm eksportujących odnotowuje się najwyższy 

odsetek podmiotów utrzymujących zadłużenie na stałym 

poziomie.  

Ograniczeń w zadłużeniu kredytowym można spodziewać 

się wśród firm sektora publicznego. Tu saldo niewielkich 

zmian zadłużenia kredytowego jest ujemne i po raz pierwszy 

od pięciu kwartałów odsetek firm prognozujących duże 

zwiększenia zrównał się z odsetkiem prognozującym duże 

zmniejszenia zadłużenia kredytowego (por. Rys. 92 - Rys. 94). 

 
 
 
 

 

Dostępność kredytów 

 
Rys. 95 Udział przedsiębiorstw ubiegających się o 
kredyt w II kw. br. oraz odsetek pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków kredytowych 

 

 
W II kw. 2012 r. odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały 

się o kredyt nieznaczne spadł, czemu towarzyszył spadek 

udziału zaakceptowanych wniosków kredytowych (o 1,5 

pp. kw/kw) - (por. Rys. 95). Przy czym trudności w dostępie 

do kredytu jako barierę rozwoju wymieniła nadal niewielka 

grupa podmiotów. 

Najistotniejszym powodem odmów przyznania kredytu 

był wciąż brak zdolności kredytowej, przy czym czynnik ten 

był zdecydowanie rzadziej wymieniany niż w poprzednim 

kwartale (spadek o 9,6 pp.). Natomiast znacznie częściej niż 

w poprzednich kwartałach firmy nie uzyskiwały kredytu z 

powodu braku wymaganych przez banki zabezpieczeń (wzrost 

o 11,9 pp. kw/kw).  
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Rys. 96 Rozkład przyczyn odmownego rozpatrzenia 
wniosków kredytowych 

 
Dostępność kredytów – analiza w podstawowych przekrojach 

 

Rys. 97 Odsetek dużych przedsiębiorstw i sektora MSP 
ubiegających się o kredyt, oraz udział 
zaakceptowanych wniosków kredytowych 

 
Rys. 98 Odsetek przedsiębiorstw wg udziału sprzedaży 
eksportowej ubiegających się o kredyt w II kw. br., 
oraz udział zaakceptowanych wniosków kredytowych 

 
Rys. 99 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji PKD 
ubiegających się o kredyt w II kw. 2012 r. 

 

W II kw. 2012 r. w części analizowanych klas, odsetek 

firm ubiegających się o kredyt był jednak wyższy niż w 

analogicznym okresie ubiegłego roku. W sektorze MSP 

odnotowano silny przyrost odsetka podmiotów ubiegających 

się o kredyt (wzrost o 5,1 pp. kw/kw), którym jednak w 

dużej części banki nie przyznały kredytu (odsetek 

zaakceptowanych wniosków spadł o 3,7 pp. kw/kw).  

Zarówno firmy eksportujące, jak i firmy ze sprzedażą 

zorientowaną na rynek krajowy zwiększyły w ostatnim 

kwartale zapotrzebowanie na kredyt bankowy. Jednak w obu 

klasach wzrósł również odsetek odmownie rozpatrzonych 

wniosków kredytowych (wśród eksporterów o 2,6 pp. kw/kw i 

nieeksporterów o 4,8 pp. kw/kw). 

W przekroju według sekcji PKD największym przyrostem 

złożonych wniosków charakteryzowało się budownictwo (13,5 

pp. kw/kw). Z uwagi jednak na podwyższone ryzyko tej 

branży, odnotowano tu również największy przyrost odmów 

przyznania kredytów (17,7 pp. kw/kw). Najbardziej 

stabilnym popytem na kredyt (w okresie od 2010 r.) 

charakteryzowały się firmy przemysłowe i w ich przypadku 

dostępność kredytu była również wysoka. W II kw. br. 

odsetek odmów wyniósł tu zaledwie 13,4% wobec 27,3% w 

budownictwie (por. Rys. 97 -Rys. 99). 
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Przeznaczenie kredytów  
 

 
Rys. 100 Przeznaczenie kredytów wśród 
przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt w II kw. 
2012 r.  
 
 

 
W strukturze przeznaczenia kredytów widać niewielkie 

zmiany. W II kw. 2012r., firmy najczęściej przeznaczały 

kredyt na finansowanie kapitału obrotowego, w tym na 

finansowanie zapasów oraz w dużo mniejszym stopniu na 

inwestycje w środki trwałe (por. Rys. 100.).  

 

 

 
Oprocentowanie kredytów złotowych 

 
 
Rys. 101 Mediana oprocentowania kredytów złotowych 
dla przedsiębiorstw na tle stopy referencyjnej NBP 

  
 
Rys. 102 Zmiany średnich i mediany marży na długo- i 
krótkoterminowych kredytach złotowych dla 
przedsiębiorstw  

ys. 

W II kw. 2012 r. odnotowano wzrost oprocentowania 

długo- i krótkoterminowych kredytów złotowych w relacji do 

poprzedniego kwartału (mediany obu wskaźników wzrosły 

zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym). Mediana 

oprocentowania kredytów krótkoterminowych wyniosła 6,6 %, 

a długoterminowych kredytów złotowych 6,7 %. (por. Rys. 

101). Po raz pierwszy od początku 2009 r. średnie 

oprocentowanie kredytów długoterminowych było wyższe od 

średniego oprocentowania kredytów krótkoterminowych 

(o 0,16 pp.)  

Marże na kredytach dla przedsiębiorstw w wyniku 

(zapowiadanego) zaostrzenia warunków kredytowych wzrosły 

w ostatnim kwartale. Potwierdził się zapowiadany przez 

banki komercyjne wzrost restrykcyjności polityki kredytowej 

głównie w obszarze kredytów długoterminowych.10 Firmy 

odczuły większy wzrost marż właśnie w segmencie kredytów 

długoterminowych niż krótkoterminowych (wzrosły zarówno 

średnie, jak i mediany marż na kredytach) – por. Rys. 102 - 

Rys. 103. 

 
 

Rys. 103 Mediany marży na kredytach złotowych dla 
przedsiębiorstw  

 

                                         
10 Por. przypis 8 
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Prognoza oprocentowania kredytów  

 
 
Rys. 104 Odsetek przedsiębiorstw będących 
kredytobiorcami prognozujących wzrost i spadek 
oprocentowania oraz saldo odpowiedzi. 

Do 33% wzrósł odsetek przedsiębiorstw prognozujących 

podwyżki stóp procentowych w perspektywie kwartału. 

Najwięcej, bo 61% ankietowanych przedsiębiorstw nie 

oczekuje zmian oprocentowania kredytów w perspektywie 

kwartału - por. Rys. 104.  

 
Oprocentowanie kredytów – analiza w podstawowych przekrojach 

 
Rys. 105 Oprocentowania krótkoterminowych 
kredytów złotowych dla przedsiębiorstw w wybranych 
klasyfikacjach 

 
Rys. 106 Oprocentowania długoterminowych kredytów 
złotowych dla przedsiębiorstw w wybranych 
klasyfikacjach 

W odniesieniu do większości przekrojów 

klasyfikacyjnych utrzymało się wyraźne zróżnicowanie 

wysokości oprocentowania kredytów krótko- i 

długoterminowych między klasami. Droższe kredyty 

pozyskiwały przedsiębiorstwa sektora MSP niż duże firmy 

(por. Rys. 105 - Rys. 106).  

Spadek średniego oprocentowania kredytów 

krótkoterminowych w ujęciu kwartalnym odczuły firmy 

sektora MSP, oraz firmy usługowe i zatrudniające między 500 

a 2000 pracowników. Największe różnice w poziomie 

oprocentowania widoczne było w klasie przedsiębiorstw 

budowlanych, firm produkujących dobra na rynek krajowy i 

w sektorze publicznym. Firmy energetyczne, podmioty 

największe pod względem zatrudnienia oraz przedsiębiorstwa 

produkujące dobra konsumpcyjne trwałe pozyskują najtańsze 

kredyty i w tych klasach różnice w poziomie oprocentowania 

kredytów krótkoterminowych między poszczególnymi 

przedsiębiorstwami były najmniejsze. Największy wzrost 

oprocentowania kredytów krótkoterminowych w ujęciu 

kwartalnym odczuły firmy największe zatrudniające powyżej 

2000 osób oraz firmy budowlane. 

O obniżeniu oprocentowania kredytów 

długoterminowych w relacji do poprzedniego kwartału można 

mówić w przypadku firm sektora MSP, firm przemysłowych, 

oraz podmiotów produkujących dobra inwestycyjne. 

Największy wzrost oprocentowania odczuły firmy sektora 

publicznego i przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 2000 

osób. W klasie przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób 

oraz w sektorze publicznym zróżnicowanie oprocentowania 

kredytów długoterminowych było największe. 
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10. Płynność finansowa przedsiębiorstw 

 
W II kw. 2012 r. w sektorze przedsiębiorstw wzrósł odsetek firm bez problemów z płynnością oraz terminowo 
obsługujących zadłużenie handlowe. Natomiast zdolność sektora przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia 
bankowego   pogorszyła się, pozostając jednak na dobrym poziomie.  

 

 

Oceny płynności i zatory płatnicze 

 
 

Rys. 107 Płynność finansowa przedsiębiorstw (odsetek 
odpowiedzi). 

W II kw. br. wzrósł odsetek firm deklarujących brak 

problemów z płynnością (wzrost o 1,6 pp. kw/kw, i 0,4 pp. 

r/r). Obniżył się również odsetek przedsiębiorstw 

wymieniających trudności płatnicze wśród barier rozwoju. I 

choć jednocześnie wzrósł odsetek przedsiębiorstw, dla 

których obecność zatorów płatniczych w transakcjach 

handlowych stanowi barierę rozwoju, to pozostał ona niskim 

poziomie (por. Rys. 107).  

 

Obsługa zadłużenia  

 

 
 

Rys. 108 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz 
pozabankowego (odsetek odpowiedzi). 

 
Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia 

kredytowego lekko się pogorszyła (spadek wskaźnika o 0,45 

pp. kw/kw i 0,8 pp. r/r) ale wciąż pozostaje wysoka. 

Jednocześnie poprawiła się jakość obsługi zobowiązań 

handlowych (wzrost wskaźnika o 1,8 pp. kw/kw i 2,3 pp. r/r). 

W dalszym ciągu utrzymuje się jednak większa skłonność 

przedsiębiorstw terminowej obsługi zadłużenia kredytowego 

niż handlowego, przy czym wskaźnik obsługi zobowiązań 

bankowych wykazuje długookresową tendencję spadkową. 

Odsetek firm terminowo regulujących zobowiązania 

kredytowe wyniósł 89,1%, natomiast zobowiązania handlowe 

terminowo regulowało 62,2% przedsiębiorstw - por. Rys. 108.  

 

 

Opóźnienia w płatnościach z tytułu dostaw i usług 

 

 

Tab. 1 Rozkład udziału płatności przeterminowanych w 
rozliczeniach z tytułu dostaw i usług (w %) w II kw. 
2012 r.(odsetek przedsiębiorstw) 

 

W II kw. 2012 r. 43,5% firm deklarowało, że udział 

należności przeterminowanych w sumie należności z tytułu 

dostaw i usług od kontrahentów krajowych nie przekracza 

10%. Zobowiązania przeterminowane nie przekraczające 10% 

zobowiązań handlowych miało ok 28% ankietowanych 

przedsiębiorstw. Przeterminowanych rozrachunków z tytułu 

dostaw i usług nie miało około 20% firm w przypadku 

należności, i aż 52% przedsiębiorstw w przypadku zobowiązań 

(por. Tab. 1).  

W całej populacji około 44% przedsiębiorstw miało 

jednocześnie przeterminowane zobowiązania, jak i należności 

na rynku krajowym, natomiast około 18% firm miało 

przeterminowane zobowiązania i należności względem 

kontrahentów zagranicznych. Najprawdopodobniej to właśnie 

przedsiębiorstwa, które jednocześnie mają przeterminowane 

należności i przeterminowane zobowiązania stykają się z 
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problem zatorów płatniczych11.  

Około 18% przedsiębiorstw stwierdziło, że ma tylko 

przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług, a nieco 

ponad 5% firm ma tylko przeterminowane zobowiązania 

handlowe.  

 
 

Oceny płynności i obsługa zadłużenia – analiza w podstawowych przekrojach 

 

 
Rys. 109 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących brak 
problemów z płynnością w klasach wg zatrudnienia. 
 

 
Rys. 110 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących brak 
problemów z płynnością w klasach wg sekcji PKD. 
 

 
Rys. 111 Odsetek przedsiębiorstw sektora dużych 
przedsiębiorstw i sektora MSP deklarujących 
terminową obsługą zadłużenia bankowego w 
II kw. 2012 r. 
 

 W II kw. br. większe przedsiębiorstwa deklarowały 

mniejsze problemy z płynnością. Sektor MSP charakteryzował 

się niższym odsetkiem przedsiębiorstw bez problemów z 

płynnością (65% klasy) niż sektor dużych przedsiębiorstw. Tylko 

w klasie przedsiębiorstw największych, zatrudniających 

powyżej 2000 osób, odnotowano spadek odsetka firm bez 

problemów z płynnością. W pozostałych klasach według 

wielkości zatrudnienia przybyło takich firm. Wzrost odsetka 

firm, w których płynność jest oceniana jako dobra odnotowano 

również wśród eksporterów a także w przemyśle i 

budownictwie (jest to jednak klasa przedsiębiorstw o bardzo 

niskim odsetku takich firm). 

Pogorszeniu uległa zdolność do obsługi zobowiązań 

kredytowych przedsiębiorstw o największym zatrudnieniu, w 

sektorze publicznym, wśród firm ze sprzedażą zorientowaną na 

rynek krajowy. Tylko firmy zatrudniające między 250 a 500 

osób, firmy handlowe i przedsiębiorstwa eksportujące 

poprawiły terminowość obsługi zadłużenia kredytowego.  

Również pogorszenie zdolności do terminowej obsługi 

zobowiązań pozakredytowych widoczne było wśród 

przedsiębiorstw największych (zatrudniających powyżej 2000 

osób), a także w handlu. Silną poprawę odnotowano natomiast 

wśród firm budowlanych, przedsiębiorstw produkujących dobra 

konsumpcyjne trwałe, a także wśród przedsiębiorstw 

zatrudniających między 500 a 2000 osób.  

W handlu odnotowano największy udział przedsiębiorstw, 

których należności przeterminowane od kontrahentów 

krajowych stanowią ponad 10% sumy należności handlowych 

(niemal 46% wobec 36% w całej populacji). Natomiast 

najwięcej trudności w terminowym odzyskiwaniu należności od 

odbiorców zagranicznych miały firmy przemysłowe (odsetek był 

znacznie wyższy niż w pozostałych sekcjach, ale też w tym 

sektorze jest najwięcej eksporterów) (por. Rys. 110 - Rys. 

113). Również wśród firm przemysłowych odnotowano 

największy udział przedsiębiorstw z przeterminowanymi 

zobowiązaniami wobec dostawców krajowych (ponad 51% 

firm), jak i zagranicznych. Około 15% firm przemysłowych 

miało jednocześnie należności, jak i zobowiązania 

przeterminowane, gdzie ich udział w sumie należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług przekraczał 10% (najwięcej 

wśród czterech z analizowanych sekcji PKD) (por. Tab. 2).  

 
 

                                         
11 Odsetek przedsiębiorstw informujących o posiadanych rozrachunkach przeterminowanych jest znacznie wyższy niż odsetek firm 

twierdzących, że zatory płatnicze (i ewentualnie problemy z płynnością) są barierą prowadzenia działalności Dzieje się tak z uwagi na 
fakt, że abstrahuje się tu od wielkości i długości przeterminowania należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a właśnie te 
informacje są podstawą do uznania przeterminowanych rozrachunków za zatory płatnicze. Jeśliby na przykład przyjąć za rozrachunki 
przeterminowane tylko te, które przekraczają 10% rozrachunków ogółem to odsetek firm wyniósłby tu nie 44% a ok. 13% (przy czym i 
tak, poza wielkością, nie dysponujemy informacją o długości przeterminowania płatności).  
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Rys. 112 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
terminową obsługą zobowiązań pozakredytowych w 
II kw. 2012 r. 
 

 
Rys. 113 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących terminową obsługą 
zobowiązań pozakredytowych w II kw. 2012 r. 

 

 
Tab. 2 Udział płatności przeterminowanych w rozliczeniach z tytułu dostaw i usług w sekcjach PKD w II kw. 2012 r. – 

odsetek przedsiębiorstw 
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RAMKA 2 SYTUACJA PŁYNNOSCIOWA I ZATORY PŁATNICZE A UPADŁOŚCI FIRM  
 

Zdolność do terminowego regulowania płatności handlowych oraz bezpieczny poziom płynności determinują 
funkcjonowanie firmy na rynku. Według danych SM NBP zdolność płatnicza przedsiębiorstw pozostaje obecnie 
poniżej wysokich wartości obserwowanych w latach 2007-08. Ponadto według ostatnich danych F-01/I-01 obserwuje 
się spadek wskaźników płynności sektora przedsiębiorstw. Ostatni raport Coface12 informuje zaś o rosnącej liczbie 
upadłości firm. Odnotowano również pogorszenie relacji liczby upadłości do liczby nowo zarejestrowanych firm 
(jednak dane dotyczące ilości nowo zarejestrowanych firm obejmują tylko okres do połowy ub. r., więc po 
uwzględnieniu całorocznych danych relacja może ulec zmianie).  

 

Rys. 114 Ilość postanowień upadłościowych na tle 
wybranych barier prowadzenie działalności (dane SM 
NBP, oraz Raport Coface) 

 
Rys. 115 Ilość postanowień upadłościowych na tle 
wskaźnika płynności finansowej (dane F-01, oraz 
Raport Coface) 

 
Rys. 116 Ilość postanowień upadłościowych w branży 
budowlanej na tle odsetka firm bez problemów 
płynnościowych i zdyscyplinowanych płatniczo (dane 
SM NBP, oraz Raport Coface) 

Niedostateczna płynność, jak i obecność zatorów 
płatniczych są czynnikami zwiększającymi 
prawdopodobieństwo wzrostu ilości upadłości i likwidacji 
działalności.  
Z prostych analiz statystycznych wynika, że zmiany odsetka 
firm informujących o pojawianiu się zatorów płatniczych w 
rozliczeniach handlowych mogą być wskaźnikiem 
wyprzedzającym liczby upadłości firm w Polsce. Pomijając 
inne uwarunkowania obecności przedsiębiorstw na polskim 
rynku, widać, że zatory płatnicze (jako bariera działalności) 
są istotnie skorelowane z ilością postanowień upadłościowych 
(wsp. korelacji 0,51). Zatory płatnicze mają charakter 
wyprzedzający względem upadłości firm (wsp. korelacji 
zmiennej opóźnionej o jeden kwartał wzrasta do 0,65)  

Analizując natomiast ilość upadłości w świetle twardych 
danych statystycznych można zauważyć, że z powszechnie 
stosowanych wskaźników płynności, wskaźnik płynności 
finansowej (III st.) jest również dobrym wskaźnikiem 
wyprzedzającym względem liczby upadłości firm (wsp. 
korelacji -0,5). 

Według różnych źródeł branżą, która negatywnie 
wyróżnia się na tle innych sektorów pozostaje budownictwo. 
W I kw. 2012 r. upadłości firm budowlanych stanowiły 23% 
wszystkich upadłości w sektorze przedsiębiorstw (w całym 
2011 r. było to 20%). Problemy branży należy wiązać z jednej 
strony z rozpoczętymi kilka lat wcześniej inwestycjami 
związanymi z infrastrukturą przygotowywaną na Euro, a w 
szczególności niedostosowaniem ofert przetargowych do 
warunków cenowych, wzrostem cen surowców (nie 
uwzględnianych lub niedoszacowanych w kontraktach), jak 
również relatywnie niską dyscypliną firm w zakresie płatności 
handlowych. Drugą grupę firm budowlanych stanowią 
podmioty budownictwa mieszkaniowego, tu ograniczony 
popyt na mieszkania również zwiększa trudności płatnicze, 
spiętrzając problemy z niewydolnością płatniczą firm. 

 
 

                                         
12 http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_upadlosci_I_kw_2012 
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Rys. 117 Kształtowanie się postanowień 
upadłościowych i nowych rejestracji do na tle całej 
populacji podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, 
Raport Coface) 
*Stan nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz 
sumy podmiotów gospodarki narodowej na I połowę 
2011r. (ostatnie dostępne dane) 
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11. Ceny i marże 

 
W III kw. 2012 r., drugi kwartał z rzędu, nastąpił spadek oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw. Taki 
spadek dotyczy zarówno cen surowców i materiałów, jak i planowanej przez przedsiębiorstwa cen 
oferowanych produktów i usług. Spodziewane jest również zmniejszenie zasięgu podwyżek cen.  
Analogicznie, przewidywany wzrost cen towarów i usług CPI będzie, zdaniem przedsiębiorstw, w ciągu 
następnych 12 miesięcy niższy od oczekiwań z poprzedniego kwartału i z analogicznego okresu ubiegłego 
roku. 
Deprecjacja złotego pozwoliła na wzrost marż na sprzedaży zagranicznej. Odnotowano dalszy spadek marż 
na sprzedaży krajowej. 

 

 

Zmiany cen w II kw. 2012 r. 
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Rys. 118 Faktyczne zmiany cen oferowanych przez 
przedsiębiorstwa produktów/usług (% przedsiębiorstw, 
pominięto bez zmian) 

 Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami w II kw. br. 

mniej przedsiębiorstw niż w I kw. br. podniosło ceny (19,5%), 

zaś tyle samo co w I kw. je zredukowało (9,9%). Wprawdzie 

nadal większość przedsiębiorstw, które podniosły w II kw. 

2012 r. ceny zamierza je podwyższać również w III kw. 

(59,5%; wśród pozostałych respondentów jedynie 35,7%), ale 

odsetek ten zmniejszył się kw/kw. Spośród tych firm, które 

ceny obniżyły 33,3% będzie je zmniejszać nadal w III kw. 

(4,5% wśród pozostałych przedsiębiorstw). Warto zauważyć, 

że znaczna część firm, które dokonała redukcji cen planuje 

je jednak podnieść w kolejnych miesiącach (45,4% z nich, tj. 

niespełna 5% próby). 

Prognozy cen surowców i materiałów  
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Rys. 119 Kwartalne prognozy wzrostu cen surowców i 
materiałów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa  

 W III kw. br. przedsiębiorstwa spodziewają się 

dalszego spadku kw/kw dynamiki cen surowców i materiałów 

wykorzystywanych do produkcji. Po odsezonowaniu 

oczekiwania kwartalnego wzrostu cen kształtują się średnio 

na poziomie 2,6%.  

 Zmniejszył się także zasięg spodziewanych podwyżek 

cen surowców i materiałów. Odsetek przedsiębiorstw, które 

oczekują wzrostu cen wyniósł 64,2%, tj. o 9,3 pp. mniej 

kw/kw oraz o 3,7 pp. mniej r/r. 

 

Prognozy cen wyrobów własnych 
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Rys. 120 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów i usług 
WPC (saldo prognoz zmian cen)  

 Zmniejszyła się częstość podwyżek cen (odsetek firm 

zamierzających podnosić ceny) – podwyżki cen planuje w 

III kw. 2012 r. 40,6% respondentów (w poprzednim kwartale 

47,9%; rok wcześniej 47,7%). Wskaźnik informujący o zasięgu 

podwyżek WPC13 spadł (o 7,6   pp. kw/kw i o 9,2 pp. r/r.). 

Pozostaje on obecnie poniżej poziomu swojej średniej 

długookresowej. Po uwzględnieniu wielkości przedsiębiorstw 

WPC (wskaźnik ważony zatrudnieniem) spadł także i jest 

niższy niż wskaźnik surowy, a więc podwyżki cen będą miały 

większą częstość w sektorze MSP niż w dużych 

przedsiębiorstwach.  

 Zmniejszył się nie tylko zasięg, ale i skala podwyżek 

cen. Planowane na III kw. 2012 r. podwyżki cen wyrobów i 

usług wyniosą średnio 1,2% kw/kw, co oznacza spadek 

dynamiki o 0,4 pp. kw/kw i spadek o 0,7 pp. r/r.  

                                         
13 Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i usług („podwyżki” – „obniżki”). 
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Rys. 121 Kwartalne prognozy wzrostu cen 
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług  

 Podwyżki o ponad 5% planuje 16,9% firm 

podnoszących ceny (tj. 6,9% całej próby), 39,9% przewiduje, 

że wysokość podwyżek wyniesie co najwyżej 2% (16,2% całej 

próby). Spadek cen, na ogół w niewielkiej skali, planuje 7,3% 

firm, tj. więcej o 0,4 pp. kw/kw i 2,1 pp. r/r. 

 Przedsiębiorstwa na ogół wielokrotnie w ciągu roku 

planują podwyższać ceny (52,7%). 22,7% firm zamierzało 

jednokrotnie podnosić ceny swoich produktów/usług w ciągu 

ostatnich 4 kwartałów, natomiast w każdym kwartale, czyli 4 

razy – 17,6%. 24,5% przedsiębiorstw ani razu na przestrzeni 

roku nie planowało przeprowadzać podwyżek cen. W III kw. 

częstotliwość podwyżek cen ma związek z ich poziomem – 

przedsiębiorstwa, które po raz pierwszy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy zamierzają podnieść ceny dokonają podwyżek 

średnio o 5,0%, pozostałe firmy podnoszące ceny – o 3,8%.  
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Rys. 122 Rozkład prognoz zmian cen 
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Rys. 123 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek cen w ciągu 
kolejnych czterech kwartałów (odsetek firm; próba ograniczona do 
przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu w czterech kolejnych 
edycjach ankiety) 

 

Prognozy cen wyrobów własnych – analiza w podstawowych przekrojach 
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Rys. 124 Kwartalne prognozy wzrostu cen 
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 
w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe, Handel i 
naprawy oraz Budownictwo 
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Rys. 125 Wskaźnik WPC w przemyśle, budownictwie 
oraz usługach 

 W sekcji Przetwórstwo przemysłowe zmniejszyła się 

przewidywana skala i zasięg podwyżek cen. Wzrost cen w 

III kw. 2012 r. wyniesie średnio 1,1% (1,3% w poprzednim 

kwartale), spadł również wskaźnik WPC (o 7,1 pp.).  

 

 W budownictwie w III kw. skala podwyżek cen 

spadła. Spodziewany wzrost cen w tej branży wyniesie 

średnio 0,9% (spadek o 0,2 pp.). Zmniejszyła się nieco w 

budownictwie również częstość podwyżek – wskaźnik WPC 

spadł o 5,7 pp. kw/kw.  

 

 

 Dynamika cen w usługach spadła do 1,2% z 2,1% w 

poprzednim kwartale. Zmniejszył się także zasięg podwyżek 

cen. Spadek dynamiki cen oraz zmniejszenie częstości 

podwyżek będą miały miejsce zarówno w handlu, w 

transporcie, jak i w pozostałych branżach usługowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im lepsze prognozy sytuacji tym jednocześnie częstsze 
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Rys. 126 Wskaźnik WPC a przewidywane kondycja 
ekonomiczna przedsiębiorstwa 

są plany podwyżek cen. W III kw. br. plany te skurczyły się 

jednak we wszystkich grupach. Malejąca jest też na ogół 

średnia planowanych podwyżek - w grupie prognozującej 

poprawę kondycji wyniesie 1,8% (spadek o 0,5 pp.), 

stabilizację – 1,1% (spadek o 0,4 pp.), pogorszenie – 0,8% 

(wzrost - o 0,4 pp.; pogorszenie sytuacji prognozuje 

relatywnie niewiele firm).  

Jednocześnie przedsiębiorstwa, które oceniają swoją obecną 

kondycję jako dość dobrą bądź jako słabą będą podnosić ceny 

w większym stopniu i częściej niż firmy nie tylko w złej, ale i 

w bardzo dobrej kondycji.  

 

Zmiany cen własnych a wzrost cen surowców i materiałów 
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Rys. 127 Wskaźnik WPC a prognozy zmian cen 
nabywanych surowców i materiałów  
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Rys. 128 Udział przedsiębiorstw prognozujących 
zarówno wzrost cen surowców i materiałów jak i 
wzrost cen własnych 

 Problem wysokich kosztów działalności - w tym cen 

surowców, materiałów i paliw niezmiennie utrzymuje się w 

czołówce barier rozwoju – zgłaszany jest przez 11,1% 

respondentów (w pytaniu otwartym; obecnie trzecie miejsce 

na liście barier rozwoju przedsiębiorstw). Prognozy na 

III kw. 2012 r. potwierdzają dalszy wyraźny wpływ kosztów 

surowców i materiałów na kształtowanie cen w badanych 

firmach. Wskaźnik WPC dla przedsiębiorstw spodziewających 

się wzrostu cen nabywanych surowców i materiałów spadł, 

ale utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Zmniejszył się 

też udział przedsiębiorstw, które jednocześnie prognozują 

wzrost cen surowców i materiałów oraz wzrost cen własnych 

produktów i kształtuje się obecnie poniżej swojej średniej 

długookresowej.  

57,9% respondentów deklaruje przeniesienie spodziewanego 

wzrostu tych cen surowców i materiałów na ceny swoich 

wyrobów. Zdecydowana większość firm, które nie 

spodziewają się zmian cen surowców nie zamierza też 

zmieniać cen swoich wyrobów. Natomiast firmy prognozujące 

spadek cen surowców (nie jest to liczna grupa odpowiedzi w 

badanej próbie – ok. 4%), zapowiadają w dużej części (ponad 

½) redukcje cen. 

 

Zmiany cen a eksport, import 
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Rys. 129 Kwartalne prognozy wzrostu cen 
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i 
usług podziale na eksporterów wyspecjalizowanych i 
działających na rynku krajowym  

 W III kw. 2012 r. przewidywany jest spadek dynamiki cen 

oraz zmniejszenie zasięgu wzrostu cen zarówno wśród 

nieeksporterów, jak i w przedsiębiorstwach eksportujących.  

W efekcie prognozy cen w grupie przedsiębiorstw oferujących 

swoje produkty wyłącznie na rynku krajowym kształtują się w 

III kw. nieco wyżej niż w grupie eksporterów. Średnia 

podwyżka dla nieeksporterów wyniesie 1,3% (spadek kw/kw o 

0,6 pp.), dla eksporterów – 1,1% (spadek o 0,3 pp.), przy 

czym wskaźnik ten wyrównał się dla eksporterów 

wyspecjalizowanych (wzrost o 0,1 pp.) oraz pozostałych 

eksporterów (spadek o 0,6 pp.).  

 Wskaźnik WPC kształtuje się wyraźnie poniżej wartości z 

kwartału poprzedniego zarówno dla przedsiębiorstw, 

będących eksporterami, jak i nieeksporterów. Zasięg 

podwyżek cen będzie zbliżony dla firm eksportujących i 

nieeksporterów, najwyższy - dla eksporterów 

niewyspecjalizowanych. 

 

 W przetwórstwie przemysłowym dynamika cen w III kw. 
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Rys. 130 Wskaźnik WPC w podziale na eksporterów i 
nieeksporterów 

spadnie zarówno w firmach eksportujących, jak i w 

przedsiębiorstwach przetwórczych nie będących 

eksporterami, osiągając porównywalne poziomy (ok. 1%). 

Należy jednak podkreślić, że firm nieeksportujących jest 

niewiele w badanej grupie (ok. 10% w przetwórstwie 

przemysłowym). 
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Rys. 131 Prognozy rocznych zmian wskaźnika CPI w 
relacji do inflacji z poprzedniego kwartału 

 Oczekiwania inflacji w perspektywie rocznej osłabiły się 

drugi kwartał z rzędu. Dwukrotnie mniej liczne są 

przedsiębiorstwa, które oczekują wzrostu inflacji (14,5%) niż 

te, które prognozują jej spadek (29,1%). Spodziewany przez 

ankietowane przedsiębiorstwa wzrost cen konsumpcyjnych 

będzie w ciągu roku również nieco słabszy niż oczekiwano w 

analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrostu cen w 

ciągu najbliższego roku spodziewa się przeważająca część 

ogółu respondentów (77,1%, tj. 87,8% tych, którzy 

sprecyzowali swoją opinię), zaś spadek cen prognozuje nadal 

znikomy odsetek firm.  
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Rys. 132 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i 
zagranicznej 
zmiany marż prezentowane są w postaci wskaźników 
wyliczonych wg formuły: odsetek przedsiębiorstw 
deklarujących wzrost marż minus odsetek przedsiębiorstw 
deklarujących spadek marż 

W wyniku deprecjacji złotego w II kw. br. 

przedsiębiorstwa odnotowały niewielką poprawę marż na 

sprzedaży eksportowej – wskaźnik wzrósł w ciągu kwartału z 

minus 4,4 do plus 2 punktów. Marże na sprzedaży krajowej 

obniżyły się lekko kolejny kwartał z rzędu – spadek wskaźnika 

z minus 10,6 na minus 11,2 punktu. Takie spadki zanotowały 

wszystkie sekcje PKD, poza przetwórstwem przemysłowym, 

gdzie wskaźnik podniósł się z -11,3 do minus 3,1 punktu. 

Spadki marż na sprzedaży krajowej zanotowały przede 

wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa, w większych firmach 

wskaźnik zwiększył się w ciągu kwartału. Uwagę zwracają 

zwłaszcza zmiany marż w grupie największych podmiotów 

(2000+), gdzie zmienna pokazująca zachowanie marż 

podlegała w ciągu ostatnich pięciu lat najsilniejszym 

wahaniom, przyjmując zarówno najniższe jak i najwyższe 

wartości wskaźników na tle pozostałych klas.  
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Rys. 133 Zmiany marż na sprzedaży krajowej wg sekcji 
PKD 

 
Rys. 134 Zmiany marż na sprzedaży krajowej wg klas wielkości 
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12. Bariery rozwoju – wybrane problemy 

 

Tab. 3 Bariery rozwoju14 (w tabeli wyróżniono momenty, w którym wskaźniki przyjmują maksymalne wartości w całej 
historii badania) 
 

częstotliwość pojawiania 
się problemów 
zgłoszonych w kwartale:  

 
brak 

problemów 
niski popyt 

kursy 
walutowe, 

 w tym 
wahania 

wzrost cen 
surowców i 
materiałów 

zatory płatnicze, 
problemy z 
płynnością 

duża, 
rosnąca 

konkurencj
a 

recesja, 
bezrobocie, 
problemy 

branży 

wartości min. i maks. w 
historii badań SM 

6,2/34,7 4,3 \ 30,0 8,3 \ 26,8 2,7 \ 17,5 4,9 \ 20,2 5,4 \ 21,2 0,9 \ 21,6 

I kw. 2010 r. 23,5 19,3 13,3 7,6 9,2 9,0 4,7 

II kw. 2010 r. 34,7 13,5 10,4 7,6 6,1 6,8 2,8 

III kw. 2010 r. 30,6 13,5 10,1 9,2 8,8 6,1 2,8 

IV kw. 2010 r. 25,5 12,9 9,4 8,7 7,0 7,0 2,1 

I kw. 2011 r. 25,5 12,7 10,4 15,0 8,4 6,0 2,4 

II kw. 2011 r. 23,3 11,3 8,3 13,9 8,3 6,0 1,5 

III kw. 2011 r. 29,0 14,2 9,8 11,2 6,8 6,8 3,2 

IV kw. 2011 r. 22,3 14,6 13,3 12,5 7,8 5,7 4,4 

I kw. 2012 r. 26,8 12,9 11,8 12,4 8,8 6,7 4,4 

II kw. 2012 24,5 14,1 11,4 11,1 8,4 7,0 5,3 

 
 
OPRACOWANIE: 
Z.JANKIEWICZ 
P.POPOWSKI 
Ł.POSTEK 
K.PUCHALSKA – KIERUJĄCA TEMATEM 
A.SAWICKA 
I. TYMOCZKO 
 
AKCEPTOWALI: 
M.GRADZEWICZ 
J. JAKUBIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
14 Wskaźniki barier rozwoju wyznaczono w oparciu o udział przedsiębiorstw informujących o istnieniu danego rodzaju problemu w 
liczbie wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie (również tych firm, które nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie 
o bariery rozwoju) 
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13. Analiza komponentów cyklicznych 

 Do zobrazowania bieżącej pozycji w cyklu koniunkturalnym sytuacji ekonomicznej badanych 

podmiotów, posłużono się wykresem fazowym komponentów cyklicznych, tzw. „zegarem cyklu 

koniunkturalnego”. Na osi pionowej wykresu oznaczono poziom komponentu cyklicznego danego wskaźnika 

koniunktury, na osi poziomej zmianę wartości komponentu cyklicznego. Przy wzorcowym (sinusoidalnym) 

kształcie cyklu, obserwacje w kolejnych okresach rotują zatem wokół początku układu współrzędnych w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kolejne ćwiartki takiego wykresu odpowiadają kolejnym 

fazom cyklu koniunkturalnego (szczegóły techniczne zamieszczono w aneksie). 

 
 

 
Rys. 135 Komponenty cykliczne wskaźników bieżącej 
sytuacji ekonomicznej oraz prognozowanej sytuacji 
ekonomicznej 
 

 
Rys. 136 Komponenty cykliczne wskaźnika prognoz 
produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, oraz salda 
oceny zapasów 

 

 

Ostatnie dane wskazują na wyhamowanie 

krótkotrwałej, obserwowanej w 2011 r. tendencji 

spadkowej wskaźnika prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej badanych przedsiębiorstw. Podobnie 

jak w poprzednim okresie komponent cykliczny tego 

indeksu kształtuje się nieco poniżej poziomu 

odpowiadającego neutralnemu stanowi koniunktury. 

Utrzymywanie się neutralnego stanu koniunktury 

potwierdzają także oceny bieżącej sytuacji 

ekonomicznej. Składowa cykliczna indeksu BOSE 

ustabilizowała się nieznacznie powyżej 0 pkt., po 

wyhamowaniu tendencji wzrostowej tego wskaźnika, 

obserwowanej do połowy 2011 r. 

Należy podkreślić istotne różnice w przebiegu 

wskaźników WPSE i BOSE w dwóch ostatnich latach.  

Prognozy przedsiębiorstw były bowiem znacznie 

bardziej optymistyczne niż faktyczne bieżące oceny 

sytuacji ekonomicznej.  

Obecny poziom składowych cyklicznych wskazuje na 

pozytywny poziom aktywności zarówno w obszarze 

produkcji jak i eksportu. Dane za III kw. 2012 r. 

wpłynęły jednak na zmianę przebiegu komponentu 

cyklicznego wskaźnika prognoz produkcji, który 

obecnie sugeruje wyhamowanie tendencji spadkowej. 

Lekka poprawa nastąpiła natomiast w oczekiwaniach 

odnośnie przyszłej sprzedaży eksportowej.  

Zachowanie komponentu cyklicznego salda zapasów w 

ostatnich kwartałach jest bardzo zbliżone do kształtu 

składowej cyklicznej indeksu prognozowanej 

produkcji. Pomimo obserwowanej w 2011 r. lekkiej 

tendencji spadkowej nadal utrzymuje się korzystna 

sytuacja w obszarze zapasów a obecny poziom 

komponentu cyklicznego wskaźnika salda zapasów 

pozostaje dodatni. 
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Rys. 137 Komponenty cykliczne wskaźnika 
wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika prognoz 
zatrudnienia oraz wskaźnika nowych inwestycji 

W III kw. odnotowano wyhamowanie lekkiej tendencji 

spadkowej indeksu prognoz zatrudnienia. Obecna 

wartość komponentu cyklicznego tego wskaźnika jest 

nieco wyższa od poziomu neutralnego. Nieco powyżej 

poziomu 0 pkt., oddzielającego stan niskiej i wysokiej 

aktywności ekonomicznej kształtuje się także 

komponent cykliczny wskaźnika stopnia wykorzystania 

mocy wytwórczych, którego poziom w ostatnim czasie 

się ustabilizował. 

 

Jednocześnie obserwuje się wyhamowanie tendencji 

wzrostowej indeksu nowych inwestycji. Obecna 

wartość komponentu cyklicznego również tego 

indeksu kształtuje się nieco powyżej poziomu 

odpowiadającego neutralnemu stanowi koniunktury. 
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Aneks 1 - Uwagi metodologiczne 

1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w 

II kw. 2012 r. i przewidywania na III kw. 2012 r.  

2. W czerwcu 2012 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1185 podmiotów wybranych z 

terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego, reprezentujące 

wszystkie sekcje PKD, poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, 

przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. 

3. W opracowaniu wykorzystano część wyników Ankiety Rocznej NBP, przeprowadzonej w okresie 

kwiecień-maj br. na próbie 1151 firm wybranych z terenu całego kraju (próby Szybkiego 

Monitoringu i Ankiety Rocznej w bardzo dużym stopniu pokrywają się).  

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

koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z 

pewną ostrożnością. 

5. 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: Transport i gospodarka magazynowa, 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 pięciu 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 lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 

pracujących) i duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 

 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące 

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

6. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników jest różnica między 

procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźniki te 

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

pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie jako jego poprawę, 

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

rozumieć, że źródłem informacji jest wtedy szybki monitoring NBP. 

8. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „SA”, pochodzący od 

ang. wyrażenia seasonally adjusted.   
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Aneks 2 -  Analiza komponentów cyklicznych - metodologia 

 

 W celu stwierdzenia, w jakiej fazie cyklu aktywności ekonomicznej znajdują się badane 
przedsiębiorstwa, wykorzystano komponenty cykliczne wskaźników koniunktury, uzyskane z 
wykorzystaniem filtru pasmowo-przepustowego Christiano-Fitzgeralda15. Zastosowanie 
wymienionego narzędzia pomaga na bardziej wiarygodną ocenę sytuacji gospodarczej oraz 
tendencji w kontekście cyklu koniunkturalnego. 
Wygładzenie wskaźników przy użyciu filtru CH-F pozwala na oczyszczenie szeregu zarówno z 
wahań o wysokich częstotliwościach (sezonowości i krótkookresowych, czyli szybko wygasających 
zaburzeń o okresie poniżej 2 lat, mających często charakter szumu), jak i długookresowych 
tendencji wykraczających poza definicję cyklu koniunkturalnego (zgodnie z pracą Burnsa i 
Mitchella16, cykl koniunkturalny zdefiniowano jako wahania o okresie od 2 do 10-12 lat). Wahania 
o wysokich częstotliwościach mogę szczególnie zaburzać obraz tendencji (kierunku zmian) w 
ocenie koniunktury, natomiast wahania długookresowe zniekształcają przede wszystkim obraz 
aktualnego stanu koniunktury. Pomimo że zakres zmienności analizowanych wskaźników jest 
ograniczony, indeksy mogą wykazywać wahania o niskiej częstotliwości (niższej niż w definicji 
cyklu koniunkturalnego). Wskaźniki mogą wtedy systematycznie (w krótszym okresie) odbiegać od 
naturalnego poziomu „0” pkt., odpowiadającego neutralnemu stanowi koniunktury, co oznacza, 
że interpretacja ich wartości w oderwaniu od długookresowej średniej może powodować 
zafałszowanie oceny faktycznego obrazu sytuacji gospodarczej.  
Analiza własności spektralnych badanych wskaźników uzasadnia zastosowanie analizy 
komponentów cyklicznych i filtru pasmowo-przepustowo. Wykresy gęstości spektralnej szeregów 
potwierdzają bowiem, że dominujący udział w generowaniu zmienności indeksów koniunktury 
mają wahania o okresie od 12 kwartałów, w przypadku wskaźników prognozowanej produkcji oraz 
eksportu, do 24 kw., w przypadku indeksu nowych inwestycji, czyli wahania o okresie zgodnym z 
definicją cyklu koniunkturalnego17. 
 
Porównanie komponentów cyklicznych indeksów oraz indeksów skorygowanych wyłącznie o 
wahania sezonowe pokazuje, że mają one zbliżone własności, jeśli chodzi o siłę skorelowania z 
szeregami referencyjnymi i charakter relacji (wyprzedzający, równoczesny lub opóźniony). Do 
zbadania i porównania własności szeregów wykorzystano korelacje krzyżowe (korelacje kolejnych 
opóźnień i wyprzedzeń danego wskaźnika z szeregiem referencyjnym). Zgodnie z interpretacją, 
występowanie maksimum współczynnika korelacji dla n-tego opóźnienia (wyprzedzenia) danej 
zmiennej względem szeregu referencyjnego sugeruje, że dana zmienna jest o n kwartałów 
wyprzedzająca (opóźniona) względem zmiennej referencyjnej. Jako szeregi referencyjne w 
niniejszej analizie wykorzystano odpowiednie wielkości makroekonomiczne z rachunków 
narodowych, wyrażone jako dynamiki roczne wartości realnych, oraz dane BAEL o liczbie 
pracujących. Okres analizy obejmuje wszystkie obserwacje danego wskaźnika do IV kw. 2010 r. 
Wyniki korelacji krzyżowych prezentuje poniższa tabela. 
 
 

                                         
15 Christiano, L.J., T.J. Fitzgerald (2003), “The Band Pass Filter”, International Economic Review 44(2), 435-465. 
16 Burns, A. F., W. C. Mitchell (1946), Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic Research. 
17 Przed przeprowadzeniem analizy szeregi zostały skorygowane o wahania o charakterze sezonowym oraz trend, 
niebędące tutaj przedmiotem zainteresowania. Wahania sezonowe, podobnie jak trend mogłyby natomiast zamazać obraz 
gęstości spektralnej dla interesujących nas częstotliwości. 
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Rys. 138 Wykresy gęstości spektralnej wskaźników koniunktury 

 

Tab. 4 Wyniki analizy korelacji krzyżowych wskaźników koniunktury oraz komponentów cyklicznych wskaźników 
koniunktury 

  
Wskaźnik po korekcie 

sezonowej 
Komponent cykliczny 

wskaźnika 

Wskaźnik 
Szereg 
referencyjny 

Współczynni
k korelacji 

Charakter 
relacji 

Współczynnik 
korelacji 

Charakter 
relacji 

      
Wskaźnik BOSE PKB r/r 0,78 równoczesny 0,89 równoczesny 

Wskaźnik WPSE PKB r/r 0,53 równoczesny 0,67 równoczesny 

Wskaźnik prognoz 
produkcji 

Wartość dodana w 
przemyśle r/r 

0,80 równoczesny 0,78 równoczesny 

Wskaźnik prognoz 
eksportu 

Eksport r/r 0,75 
wyprzedzający 

o 1 kw. 
0,81 

wyprzedzający 
o 1 kw. 

Wskaźnik prognoz 
zatrudnienia 

Poziom 
zatrudnienia 
(BAEL) 

0,93 
wyprzedzający 

o 1 kw. 
0,80 

wyprzedzający 
o 1 kw. 

Wskaźnik nowych 
inwestycji 

Nakłady brutto na 
środki trwałe r/r 

0,79 równoczesny 0,74 równoczesny 

Wykorzystanie mocy 
wytwórczych 

Wartość dodana 
brutto r/r 

0,83 
opóźniony o 1 

kw. 
0,81 

opóźniony o 1 
kw. 

Saldo ocen zapasów 
Zmiana poziomu 
zapasów r/r 

0,63 równoczesny 0,79 równoczesny 
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Zgodnie z zamieszczonymi w tabeli wynikami, w przypadku czterech wskaźników (BOSE, WPSE, salda 
zapasów oraz wskaźnika prognoz eksportu) zastosowanie filtru wyraźnie poprawiło skorelowanie szeregów ze 
zmiennymi referencyjnymi, istotnie pogorszyło natomiast korelację w przypadku wskaźnika prognoz 
zatrudnienia. W pozostałych przypadkach siła zależności była podobna. Jednocześnie należy zauważyć, że 
zastosowanie filtru nie zmieniło charakteru relacji pomiędzy poszczególnymi indeksami a szeregami 
referencyjnymi. 
 
Do zobrazowania bieżącej pozycji w cyklu koniunkturalnym wykorzystano wykres fazowy komponentów 
cyklicznych, tzw. „zegar cyklu koniunkturalnego”. Na osi pionowej tego wykresu znajduje się poziom 
komponentu cyklicznego danego wskaźnika koniunktury, na osi poziomej zaznaczono natomiast zmianę 
poziomu komponentu cyklicznego. Punkty odpowiadające sytuacji ekonomicznej w kolejnych okresach 
przesuwają się więc w czasie wokół początku układu współrzędnych, w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, a momenty przecięcia z osiami oznaczają zmianę fazy cyklu koniunkturalnego. 
Poszczególne ćwiartki pola wykresu (oddzielone od siebie osiami) odpowiadają bowiem kolejnym fazom 
cyklu, gdzie: 

I- okres poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej, ocena stanu koniunktury jest dobra, 

II- okres pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej, ocena stanu koniunktury pozostaje dobra, 

III- okres pogorszenia koniunktury, a ocena stanu koniunktury jest negatywna, 

IV- okres poprawy koniunktury, ocena stanu koniunktury pozostaje negatywna. 

Analogicznie odpowiednie fazy można zobrazować na tradycyjnym wykresie przedstawiającym cykl 
koniunkturalny. 

 

Rys. 139 Cykl koniunkturalny 
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Aneks 3 – formularz badania ankietowego  
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