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Streszczenie 

Kondycja sektora przedsiębiorstw w II kw. br. poprawiła się i pozostawała na dobrym pozio-

mie. Optymistyczne są również ogólne oceny stanu koniunktury w kraju, uzyskane w badaniu 

AR NBP. Prognozy na III kw. br. mają zaś mieszany charakter – z jednej strony ankietowani 

oczekują wyhamowania dynamiki zamówień i rzadziej planują zwiększać produkcję, a ponad-

to przewidują osłabienie tempa poprawy koniunktury w kraju w ciągu najbliższych 12 miesię-

cy. Z drugiej zaś strony, wciąż rośnie liczba inwestorów, a zainteresowanie firm zwiększaniem 

liczby pracowników pozostaje relatywnie wysokie, co może wspierać rozwój gospodarczy w 

kolejnych miesiącach roku.  

W II kw. przedsiębiorstwa deklarowały w dalszym ciągu relatywnie niską skalę problemów ze 

znalezieniem klientów na swoje produkty i usługi. Co prawda, poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych ustabilizował się, jednak znajduje to wytłumaczenie w wysokiej dynamice na-

kładów inwestycyjnych, zwiększających potencjał wytwórczy przedsiębiorstw. 

Prognozy nowych zamówień i produkcji na III kw. wskazują na spadek dynamiki sprzedaży. 

Nie dotyczy to jednak prognoz eksportu, które lekko poprawiły się. Poprawie tej towarzyszył 

wzrost niepewności w odniesieniu do sytuacji geopolitycznej, w tym skutków niewypłacalno-

ści Grecji, ale też zbliżających się wyborów parlamentarnych. Przedsiębiorcy obawiają się nie 

tylko potencjalnych kłopotów u swoich europejskich odbiorców, ale i wahań kursu złotego 

związanych z niestabilną sytuacją gospodarczo-polityczną. Obserwowane spadki prognoz 

produkcji i zwiększona niepewność nie przekładają się jednak bezpośrednio na plany rozwo-

jowe firm.   

Ankietowane przedsiębiorstwa deklarują, że w III kw. będą zatrudniać w podobnym tempie co 

kwartał wcześniej. W dalszym ciągu zwiększenie liczby etatów przewidują rozwijający się 

szybko eksporterzy, jak też firmy z sektora usług, których ekspansja jest widoczna m.in. w 

postaci wzrostu liczebności firm. Sezonowe ożywienie prac i wzrost zatrudnienia prognozują 

również podmioty budowlane, choć widać, że budownictwo bardzo ostrożnie formułuje swoje 

plany, w tym inwestycyjne. Redukcje liczby etatów nadal zamierza przeprowadzać energetyka 

i sektor publiczny. 

Można oczekiwać, że skala planowanych podwyżek płac będzie podobna jak w poprzednim 

kwartale. Nadal takie plany ma niewiele przedsiębiorstw i dominują podwyżki nie wyższe niż 

5%. Mimo spadku stopy bezrobocia, na rynku pracy w dalszym ciągu nie widać bowiem ro-

snących nacisków pracowników na podniesienie płac. Jest to nadal „rynek pracodawcy”. 

Utrzymujący się spadek cen towarów konsumpcyjnych, zwiększając realną wartość docho-

dów, może stanowić dodatkowe wytłumaczenie dla tej sytuacji. Podwyżki wynagrodzeń pla-

nują przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które będą zwiększać zatrudnienie, choć w przy-

padku nowych pracowników nadal oferowane wynagrodzenia będą bardzo rzadko wyższe 

niż płace zatrudnionych wcześniej osób. 
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Aktywność inwestycyjna ankietowanych przedsiębiorstw pozostała wysoka z dalszą tendencją 

rosnącą. Poprawa nastąpiła mimo wzrostu ogólnej niepewności oraz spodziewanego obniżenia 

dynamiki produkcji, co potwierdza pozytywne odczyty koniunktury. Jednym z czynników 

zachęcających do inwestowania jest rosnąca akumulacja środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych. Kolejnym – wysoka opłacalność produkcji eksportowej i rosnący odsetek firm 

zyskownych, również w przypadku firm sprzedających tylko w kraju. Ważnym czynnikiem są 

także niskie nominalnie koszty kredytu. 

Przedsiębiorstwa nadal wykazują jednak niskie zainteresowanie zwiększaniem zadłużenia. 

Dobra kondycja sprawia, że wiele podmiotów jest w stanie finansować zarówno działalność 

bieżącą, jak i inwestycyjną ze środków własnych. Zwiększony popyt na kredyt widać przede 

wszystkim w grupie firm budowlanych, choć jednocześnie rosną w tej branży problemy z jego 

otrzymaniem. Ryzyko bankructwa w budownictwie pozostaje wysokie (mimo poprawy sytua-

cji i wzrostu rentowności w ostatnich kwartałach, liczba upadłości pozostaje tam nadal duża). 

Stanowi to jedną z przyczyn gorszej dostępności finansowania bankowego. W przypadku du-

żych zyskownych firm, w tym głównie z sektora energetycznego, prawdopodobieństwo uzy-

skania kredytu jest natomiast bliskie 100%. Widać jednak, że odmiennie niż dla pozostałych 

sekcji, cena kredytu dla energetyki wzrosła w ostatnim czasie, co może być z jednej strony od-

zwierciedleniem relatywnie wysokiego popytu na kredyt tych przedsiębiorstw, ale może rów-

nież oznaczać wzrost ostrożności banków w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. 

W sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się wysoka płynność. W II kw. poprawiła się zarówno 

terminowość obsługi zadłużenia wobec banków, jak i zdolność do spłaty zobowiązań handlo-

wych. Osiągnęła ona poziomy zbliżone do swoich maksimów z lat 2007-2008. Poprawę odno-

towało również budownictwo. 

Nie widać wyraźnego przełomu w odniesieniu do zmian cen. Maleje, co prawda, liczba firm, 

które dokonały obniżek cen lub zamierzają w najbliższym czasie je przeprowadzić, ale jedno-

cześnie silna pozostaje konkurencja rynkowa i w efekcie tego utrzymuje się też duża presja 

klientów na dalsze redukcje. Ponieważ ceny surowców i materiałów pozostają nadal niższe niż 

w latach ubiegłych, efekt netto deflacji w polskim sektorze przedsiębiorstw ocenić można w 

dalszym ciągu pozytywnie. Tę makroekonomiczną ocenę potwierdza również mikroekono-

miczna analiza zmian sytuacji firm, które obniżyły własne ceny. I choć redukcje cen często 

współwystępują ze zmianami kondycji firm, to zmiany te mogą być różnokierunkowe. Rów-

nież na poziomie jednostkowym brak jest zatem przesłanek, żeby twierdzić, że deflacja jest 

zjawiskiem jednoznacznie niekorzystnym dla firm. Warto podkreślić, że wniosek ten dotyczy 

zarówno grupy dużych przedsiębiorstw, jak i sektora MSP. 
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Sytuacja ekonomiczna 

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw 

w II kw. br. pozostała dobra i stabilna, wyraźnie 

powyżej odczytów w poprzednim badaniu.  

Również oceny kondycji kraju wskazują na dobrą i 

poprawiającą się koniunkturę. 

Krótkoterminowe prognozy mają jednak mieszany 

wydźwięk. Z jednej strony pogorszyły się przewi-

dywania, co do wielkości produkcji i zamówień na 

III kw. Mogła mieć na to wpływ zwiększona nie-

pewność związana z sytuacją geopolityczną. Re-

spondenci nie widzą również przestrzeni do dal-

szej silnej poprawy sytuacji kraju w perspektywie 

kolejnych 12 miesięcy. Z drugiej jednak strony, 

firmy deklarują utrzymanie dodatniej dynamiki 

zatrudnienia i wysokiej aktywności inwestycyjnej 

w III kw., co powinno pozytywnie przełożyć się na 

wielkość popytu w kolejnych miesiącach br. 

 

1. Bieżące oceny sytuacji 

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw 

w czerwcu br. pozostawała dobra i stabilna, nieco 

powyżej odczytów z poprzedniego kwartału i wy-

raźnie powyżej ocen sprzed roku (wskaźnik surowy 

BOSE1 wzrósł o 2,5 pp. kw/kw i o 6,1 pp. r/r, 

wskaźnik BOSE po korekcie sezonowej wzrósł o 2 

pp. kw/kw, zwiększył się również wskaźnik oceny 

fazy cyklu – o 1,5 pp. kw/kw i o 4,8 pp. r/r).  

Mimo dalszej poprawy, głównym źródłem proble-

mów dla ankietowanych firm pozostawał niski 

popyt. Na drugim miejscu wśród trudności przed-

siębiorstwa wymieniały wysoką konkurencję - ba-

riera ta jednak również osłabiła się w ciągu kwarta-

łu. 

                                                                                                             
1 Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo 

dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bar-

dzo złej sytuacji 

Wykres 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE 
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Dalszemu obniżeniu uległy ponadto trudności 

związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Jednak 

z analizy odpowiedzi widać, że perturbacje geopoli-

tyczne są nadal przedmiotem głębokiej troski firm, 

obawiających się ich skutków, w tym m.in. wahań 

kursu walutowego. Niepokój budzą również zbliża-

jące się wybory parlamentarne w Polsce, co może 

mieć wpływ nie tylko na kurs walutowy, ale też na 

obowiązujące przepisy, których zmienność w dal-

szym ciągu uważana jest za jedną z poważniejszych 

barier rozwoju. Niektóre firmy, które swój import 

rozliczają w dolarach poinformowały o konieczno-

ści renegocjacji kontraktów i przejściu na rozlicze-

nia w euro, inne wskazywały konieczność podnie-

sienia cen, choć w wielu wypadkach (dodawały) 

wydaje się to obecnie trudne ze względu na silną 

konkurencję i możliwość utraty klientów. Mimo 

osłabieniu deflacji CPI i w większości pozytywnym 

efekcie spadku cen produkcji, problem nacisków na 

obniżanie cen ze strony odbiorców pozostał, w tym 

m.in. w grupie firm budowlanych, które biorą 

udział w przetargach. 

Mimo dotychczasowych zawirowań i oczekiwa-

nych jeszcze zmian na krajowej scenie i międzyna-

rodowej arenie politycznej, oceny niepewności (w 

odniesieniu do otoczenia w jakim działają firmy) 

pozostały bliskie tych z poprzedniego kwartału.  
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Wykres 2 Bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności 

(ocena fazy cyklu) 
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Wykres 3 Najczęściej wymieniane bariery rozwoju 
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Wykres 4 Oceny niepewności sytuacji  
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Brak przeniesienia się wspomnianych powyżej 

obaw na poziom wskaźnika ocen niepewności su-

gerować może równoległe istnienie pozytywnych 

czynników, w tym dobrych warunków sprzedażo-

wych (mimo że tempo wzrostu produkcji jest obec-

nie niskie i oczekuje się, że takie pozostanie), o 

czym może też świadczyć wysoka aktywność inwe-

stycyjna ankietowanych firm. Tradycyjnie już oceny 

niepewności silnie skorelowane są z ocenami kon-

dycji firm, dlatego m.in. największą niepewność 

odczuwają firmy budowlane.  

Wykres 5 Economic sentiment indicator (ESI) 
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Źródło: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&in

it=1&plugin=1&pcode=teibs010&language=en 

 

2. Prognozy sytuacji ekonomicznej 

Niska dynamika sprzedaży i obniżające się, w wy-

niku presji na spadek cen, marże przełożyły się na 

dalsze niewielkie pogorszenie oczekiwań w odnie-

sieniu do przyszłej sytuacji ekonomicznej (wskaź-

nik WPSE pozbawiony wahań sezonowych na III 

kw. br. spadł o 1,4 pp. kw/kw i przyjął wartość o 2,3 

pp. niższą niż przed rokiem). Z pogorszeniem op-

tymizmu tych prognoz koresponduje wydłużenie 

czasu trwania problemów w firmach, które są w 

słabej lub złej kondycji (wskaźnik prognoz średnio-

okresowych w przedsiębiorstwach, które borykają 

się z kłopotami zmniejszył się o 0,4 pp. r/r). Podob-

nie, prognozy o horyzoncie rocznym (sformułowa-

ne w maju br., na bazie wyników AR NBP) sugerują 

niewielki spadek optymizmu względem oczekiwań 

sprzed roku, choć trzeba też podkreślić, że odsetek 

firm spodziewających się pogorszenia kondycji 

pozostał bardzo nieznaczny (i wyniósł 6,8%, wobec 

5,6% w 2014 r.).  
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Wykres 6 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw WPSE (w perspektywie kwartału) 
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Wykres 7 Wskaźnik prognoz średniookresowych – 

czas oczekiwania na poprawę koniunktury 
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Wykres 8 Wskaźnik prognoz rocznych oraz pro-

gnoz tempa rozwoju w ciągu najbliższych 2-3 latach 

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014

prognoza 2,3-letnia prognoza roczna
 

Źródło: AR NBP 

Największa grupa ankietowanych (63%) spodziewa 

się stabilizacji własnej kondycji w przeciągu najbliż-

szych 12 miesięcy, pozostałe firmy (30,4%) przewi-

dują dalszą poprawę. Zbliżone wnioski można 

wysnuć z analizy pytania o przewidywany rozwój 

firmy w przeciągu najbliższych 2-3 lat. Tu również 

nastąpiło niewielkie pogorszenie względem po-

przedniego roku. Przedsiębiorstwa wykazują rów-

nież wyraźny optymizm, choć też oczekiwana skala 

poprawy wg większości z nich nie powinna być 

znacząca.  

 

3. Analiza sytuacji sektora przedsię-
biorstw w podstawowych przekrojach 

W II kw. br. sytuacja analizowanych branż i klas 

pozostała stabilna, a zmiany w większości niewiel-

kie co do skali.   

Nastroje sektora budowlanego nieznacznie się po-

gorszyły w II kw., co jednak może mieć po części 

charakter sezonowy, może być również korektą 

wyraźnych wzrostów odnotowanych na początku 

roku. Firmy budowlane pozostają nadal grupą firm, 

która deklaruje najwięcej problemów i doświadcza-

ją największej niepewności na tle pozostałych sekcji 

PKD. Wyniki finansowe (F-01/I-01) za I kw. pokaza-

ły wyraźną poprawę rentowności w budownictwie, 

zasugerowały jednak również, że cała sekcja podle-

ga znaczącym przekształceniom, w tym w dalszym 

ciągu duża jest liczba bankructw i przejęć w tej 

branży. Silna konkurencja panująca na tym rynku 

oraz zdaniem firm niedostatecznie zmienione Pra-

wo zamówień publicznych (nadal wygrywa firma 

oferująca najniższą cenę) narzucają działania dosto-

sowawcze, powodując wypadanie z rynku przed-

siębiorstw, które nie potrafią temu podołać. Pro-

gnozy sugerują, że firmy budowlane nadal oczekują 

wyraźnej poprawy koniunktury w kraju, a zatem 

nieco odmiennie niż przedsiębiorstwa przemysło-

we, które w tych prognozach są już mniej optymi-

styczne niż w ocenach bieżącego roku. Można więc 

tu mówić o swego rodzaju opóźnieniu odczytów 

koniunktury w budownictwie względem przemy-

słu.  
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Wykres 9 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekono-

micznej BOSE w przemyśle, budownictwie i pozo-

stałych usługach 
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Sytuacja przetwórstwa, w tym zwłaszcza grupy 

eksporterów, stanowiących obecnie już przeważają-

cą część sekcji, pozostaje niezmiennie bardzo dobra, 

z dalszą tendencją rosnącą. Dzieje się tak mimo 

coraz większej liczby problemów, z jakimi stykają 

się firmy sprzedające poza krajem. Chodzi zarówno 

o sankcje na wwóz żywności do Rosji, czy niepew-

ność i niepokój wynikający z dramatycznej sytuacji 

Grecji, jak i wahania kursu złotego, które pojawiają 

się na skutek niekorzystnych wydarzeń. Mimo 

zawirowań, prognozy eksportu (choć nadal niskie) 

nieznacznie wzrosły w III kw. Warto przypomnieć, 

że przewaga eksporterów wiąże się z większą skalą 

działalności. Im więcej rynków i im większy udział 

eksportu w przychodach, tym bardziej korzystne 

oceny kondycji tych firm. 

Przyjrzeć się warto również grupie importerów, 

mimo że ta w dużej części pokrywa się z grupą firm 

eksportujących. Jednak dane za ostatnie dwa kwar-

tały pokazały, że w przeciwieństwie do eksporte-

rów importerzy nie wykazują wzrostu optymizmu, 

co wynikać może m.in. z deprecjacji złotego wzglę-

dem dolara (mimo że główną walutą wymiany 

zagranicznej pozostaje euro, to ponad połowa an-

kietowanych firm obecnych na rynkach zagranicz-

nych wykazuje transakcje nominowane w USD, są 

to zarówno transakcje zakupu, jak i sprzedaży). 

Mimo tych problemów kondycja firm zaopatrują-

cych się poza granicami kraju pozostaje znacznie 

lepsza niż pozostałych przedsiębiorstw. 

Wykres 10 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji eko-

nomicznej BOSE w podziale wg rynku eksportowe-

go i krajowego 
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Wykres 11 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji eko-

nomicznej BOSE w podziale na duże firmy i MSP 
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Ramka 1 Koniunktura w kraju (wyniki AR NBP) 

Wyniki badania AR NBP zakończonego pod koniec maja br. pokazały wyraźny wzrost optymizmu odczy-

tów sytuacji w kraju - niemal 53% firm uznało, że sytuacja gospodarcza Polski jest w 2015 r. dobra (wobec 

43% w poprzednim roku).  

Prognozy na kolejne 12 miesięcy sugerują wyhamowanie tempa tej poprawy, choć należy też zauważyć, że 

nadal więcej jest optymistów niż pesymistów – zdaniem firm sytuacja w kraju powinna więc w dalszym 

ciągu się poprawiać, choć wolniej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Oceny koniunktury w kraju nadal są dodatnio skorelowane z ocenami kondycji firm. I tak, z perspektywy 

eksporterów oceny te są bardziej optymistyczne niż w opinii firm sprzedających wyłącznie w kraju. Po-

dobnie, znacznie więcej optymizmu wykazuje przemysł, następnie usługi; sytuację w kraju za najgorszą 

uważa zaś budownictwo. Jeśli zaś chodzi o prognozy sytuacji, to tu ta zależność jest nieco słabsza, choć 

nadal firmy w lepszej kondycji z większym optymizmem przewidują przyszłość. Z tej reguły wyłamują się 

nieco firmy budowlane, które z nie mniejszym optymizmem niż handel , a z większym niż przemysł i 

pozostałe usługi oczekują zmian koniunktury w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Wykres 12 Oceny (lewy panel) i prognozy (prawy panel) sytuacji gospodarczej w kraju   
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Popyt i produkcja 

Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw ustabili-

zowała się na zbliżonym – ale nieco niższym – niż 

w poprzednim kwartale poziomie.  

 

Dane za II kw. br. oraz prognozy na III kw. wskazu-

ją na stabilizację koniunktury na poziomie zbliżo-

nym, ale nieco niższym, niż w poprzednim kwarta-

le. Z jednej strony odnotowano spadki prognoz 

zamówień, produkcji i trwałego komponentu popy-

tu oraz wzrost bariery popytu (po korekcie sezo-

nowej); z drugiej jednak skala pogorszenia była na 

tyle mała, że nie wskazuje ona na wyraźny spadek 

koniunktury2. O stabilizacji koniunktury może 

również świadczyć odczyt wskaźnika prognoz 

popytu – wartość w bieżącym kwartale była nieco 

wyższa od wartości z ubiegłego kwartału. 

Wykres 13 Bariera popytu 

 

 

Czynnikiem, który może stanowić zagrożenie dla 

rozwoju koniunktury jest niepewność. W II kw. br. 

nieznacznie wzrósł odsetek (do 3,4% z 3,2% w I kw. 

br.) przedsiębiorstw postrzegających niepewność 

jako barierę rozwoju. 

                                                                                                             
2 Dodatkowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę 

jest zastosowanie procedury odsezonowania wskaźników. 

Uzyskane wartości, szczególnie na końcu próby, są wrażli-

we na dodawanie nowych obserwacji, a w przypadku barie-

ry popytu wzorzec sezonowości jest trudny do zidentyfi-

kowania (nieodsezonowany wskaźnik bariery popytu nie-

znacznie spadł w relacji kwartalnej). 

Wykres 14 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, 

trwałego komponentu popytu, zamówień oraz 

produkcji 

 
 

Spośród klas analizowanych w przekroju wg sekcji 

PKD spadki prognoz popytu odnotowano jedynie 

w energetyce i transporcie. W przypadku energety-

ki spadki były głębokie, przy czym wskaźnik pro-

gnoz popytu w tej sekcji wykazuje bardzo dużą 

wariancję i zależność od warunków pogodowych, a 

nieznaczny wzrost i dodatnia wartość wskaźnika 

prognoz trwałego komponentu popytu sugerują, że 

ograniczenie popytu powinno mieć charakter przej-

ściowy. W przypadku transportu wskaźnik pro-

gnoz trwałego komponentu popytu odnotował w 

bieżącym kwartale tylko nieznacznie niższą wartość 

niż w poprzednim kwartale. Stąd również źródeł 

spadku prognoz popytu w transporcie należy upa-

trywać głównie w czynnikach przejściowych.  

Wykres 15 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju wg sekcji PKD 
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Bardziej wnikliwa analiza przedsiębiorstw prze-

twórstwa przemysłowego (wg przeznaczenia pro-

dukcji) wskazuje, że najwyższy poziom i wzrost 

wskaźnika prognoz popytu odnotowano wśród 

producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, przy 

czym wariancja prognoz w tej klasie przedsię-

biorstw jest bardzo wysoka, a wzrosty i spadki 

wskaźnika występują zwyczajowo w odstępie jed-

nego kwartału. Na uwagę zwraca również spadek 

prognoz popytu wśród producentów dóbr inwesty-

cyjnych, co kontrastuje z relatywnie silnym popy-

tem inwestycyjnym deklarowanym przez przedsię-

biorstwa (por. rozdział o inwestycjach). 

Wykres 16 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju wg przeznaczenia produkcji 

 

Z perspektywy uzyskanych wyników pozytywnie 

należy ocenić kierunek zmian koniunktury w bu-

downictwie. Co prawda wskaźnik prognoz zamó-

wień obniżył się nieznacznie, a wskaźnik prognoz 

produkcji utrzymał na podobnym poziomie jak 

przed kwartałem (nieznaczny wzrost), ale równo-

cześnie odnotowano wyraźny wzrost wskaźnika 

prognoz popytu, w tym też jego trwałego kompo-

nentu. Tym samym przedsiębiorstwa budowlane 

oczekują w najbliższym czasie trwałej poprawy 

koniunktury. 

Wykres 17 Wskaźniki prognoz popytu ogółem (s.a.) 

w przekroju w budownictwie 
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Eksport i jego opłacalność 

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eks-

portu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. 

Prognozy formułowane przez eksporterów, choć 

nieco lepsze niż w poprzednim kwartale, sugerują 

utrzymanie się relatywnie niskiej dynamiki eks-

portu. 

Analizowane dane wskazują na stabilną i wysoką 

konkurencyjność cenową oraz opłacalność sprzeda-

ży zagranicznej, a także nadal niską barierę kurso-

wą działalności przedsiębiorstw. Pomimo to, pro-

gnozy formułowane przez eksporterów pozwalają 

w najbliższym czasie oczekiwać niższej, niż prze-

ciętna, ale wyższej niż w poprzednim kwartale 

dynamiki podpisywania nowych umów eksporto-

wych oraz wartości eksportu. 

Długo utrzymująca się dodatnia różnica między 

kursem rynkowym złotego a kursem opłacalności 

eksportu sprawia, że zarówno średni udział nieo-

płacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak 

i odsetek eksporterów informujących o nieopłacal-

nym eksporcie znajdują się na stabilnych pozio-

mach bliskich historycznym minimom. Odsetek 

firm deklarujących problemy z kursem walutowym 

jako barierę rozwoju nieznacznie spadł w porów-

naniu z wartością z ubiegłego kwartału, ale był 

wyższy niż przed półroczem. Przyczyn podwyż-

szonej wartości bariery kursowej można upatrywać 

m.in. w utrzymującym się relatywnie silnym kursie 

dolara, który w ostatnim półroczu podniósł koszty 

importu zaopatrzeniowego nominowanego w dola-

rze i zneutralizował pozytywny wpływ relatywnie 

niskich cen paliw, które na rynku międzynarodo-

wym są kwotowane przede wszystkim w dolarze3. 

                                                                                                             
3 Zagadnienie opłacalności eksportu i importu w kontekście 

ostatnich zmian na rynku walutowym przeanalizowano z 

większa dokładnością w Ramce 2. 

Wykres 18 Kurs euro, przy którym eksport staje się 

nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs euro* 

 
*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych 

12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale 

 

Wykres 19 Kurs dolara, przy którym eksport staje 

się nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs dolara* 

 
*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych 

12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale 

 

Wykres 20 Opłacalność eksportu 
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Wykres 21 Bariera kursu walutowego oraz rzeczy-

wiste kursy euro i dolara* 

*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych 

12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale 

 

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej opłacalno-

ści eksportu oraz wpływu relatywnie silnego kursu 

dolara na import zaopatrzeniowy mogą być dane 

nt. średniego udziału eksportu w przychodach 

eksporterów oraz średniego udziału importu zao-

patrzeniowego w kosztach importerów. Obydwie 

wielkości utrzymały się na poziomach zbliżonych 

do tych z poprzednich kwartałów, wyraźnie powy-

żej długookresowych średnich, co koresponduje z 

rosnącą na przestrzeni ostatnich lat otwartością 

polskiej gospodarki. 

Wykres 22 Średni udział eksportu w przychodach 

(wśród eksporterów) oraz średni udział importu 

zaopatrzeniowego w kosztach (wśród importerów) 

 

Pomimo wysokiej konkurencyjności cenowej oraz 

opłacalności eksportu, obydwa analizowane 

wskaźniki prognostyczne eksportu znajdują się 

poniżej swoich długookresowych średnich, na po-

ziomach nieco wyższych niż przed kwartałem. 

Pozwala to w najbliższym czasie spodziewać się 

relatywnie niskiej, ale stabilnej dynamiki eksportu. 

Analiza zjawiska wskazuje, że relatywnie niskie 

wartości wskaźników eksportowych tylko w nie-

wielkim stopniu wynikają z konfliktu rosyjsko-

ukraińskiego – odsetek przedsiębiorstw deklarują-

cych konflikt rosyjsko-ukraiński jako barierę rozwo-

ju jest niższy niż przed kwartałem (2,8% w II kw. 

2015 r. oraz 4,7% w I kw. 2015 r.). Można się spo-

dziewać, że kluczową rolę dla przyszłej dynamiki 

eksportu oraz jej prognoz odgrywać będzie – tak, 

jak zawsze – koniunktura w strefie euro. 

Wykres 23 Wskaźnik umów eksportowych i no-

wych umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz 

eksportu 
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Ramka 2 Opłacalność eksportu i importu w kontekście zmian kursów walutowych w 2015 r. (SM NBP) 

W II kw. 2015 r. przedsiębiorstwom zadano pytanie o progowy poziom kursu walutowego, przy którym 

import staje się nieopłacalny. Dane te przeanalizowano w przekroju wg przeznaczenia produkcji oraz usług 

i zestawiono z informacją nt. progowego kursu opłacalności eksportu oraz średnim rzeczywistym pozio-

mem kursu złotego względem dolara i euro za okres, w którym wypełniania była ankieta. 

W świetle uzyskanych wyników obecny kurs złotego względem euro zapewnia dodatnią opłacalność tak 

eksportu, jak i importu we wszystkich klasach przedsiębiorstw wyróżnionych wg przeznaczenia produkcji 

i usług. Za wyjątkiem producentów dóbr inwestycyjnych opłacalność eksportu jest wyższa niż opłacalność 

importu rozliczanego w euro, przy czym w żadnym przypadku opłacalność eksportu nie przewyższa opła-

calności importu o więcej niż 2,4 pp., co sugeruje relatywnie zrównoważony rzeczywisty kurs euro z per-

spektywy importu i eksportu. 

Powyższe wyniki kontrastują z opłacalnością eksportu i importu rozliczanego w dolarze – rzeczywisty kurs 

dolara zapewnia bardzo wysoką opłacalność eksportu we wszystkich wyróżnionych klasach, ale równocze-

śnie import znajduje się na skraju opłacalności wśród podmiotów świadczących usługi konsumenckie oraz 

oferujących półprodukty. W przypadku budownictwa import rozliczany w dolarze jest natomiast przecięt-

nie nieopłacalny. 

Wykres 24 Odchylenia kursów opłacalności eksportu i importu od rzeczywistych kursów euro i dolara w 

przekroju wg przeznaczenia usług 

Kurs euro Kurs dolara 

  
Eksport – dodatnia wartość oznacza eksport opłacalny, ujemna – nieopłacalny; import – ujemna wartość oznacza import opłacalny, dodatnia – nieopłacalny  

 

Wykres 25 Odchylenia kursów opłacalności eksportu i importu od rzeczywistych kursów euro i dolara w 

przekroju wg przeznaczenia produkcji 

Kurs euro Kurs dolara 

  
Eksport – dodatnia wartość oznacza eksport opłacalny, ujemna – nieopłacalny; import – ujemna wartość oznacza import opłacalny, dodatnia – nieopłacalny 
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Ponieważ wyróżnione klasy przedsiębiorstw cechuje różny wpływ opłacalności importu i eksportu na 

ogólną sytuację ekonomiczną, przedsiębiorstwom zadano również pytanie o wpływ zmian kursów euro i 

dolara (aprecjacja złotego względem euro oraz wysoki kurs dolara w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.) na 

kondycję ekonomiczną. We wszystkich analizowanych klasach przedsiębiorstw bilans korzyści i kosztów 

był przeciętnie negatywny, przy czym w zdecydowanie większej mierze negatywne konsekwencje zmian 

odczuły firmy produkcyjne niż usługowe.  

Wykres 26 Wpływ zmian kursów euro i dolara w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. na konducję 

ekonomiczną przedsiębiorstwa w przekroju wg przeznaczenia usług i produkcji 

Przeznaczenie usług Przeznaczenie produkcji 
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Zatrudnienie 

Prognozy zatrudnienia na III kw. br. sugerują 

utrzymanie dodatniego tempa wzrostu zatrudnie-

nia co w poprzednim kwartale, nieco poniżej od-

czytów z poprzedniego kwartału. 

 

1. Prognozy zatrudnienia 

Prognozy zatrudnienia na III br. ponownie lekko się 

osłabiły w porównaniu z poprzednim kwartałem 

(dane po uwzględnieniu korekty sezonowej). Jed-

nakże nadal (nieprzerwanie od blisko dwóch lat) 

więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego 

spadek (wskaźnik zatrudnienia spadł o 1,3 pp. 

kw/kw i wzrósł o 0,3 pp. r/r do 4,1 punktu i jest 

nadal wyraźnie wyższy od swojej długoterminowej 

średniej). 

Wykres 27 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo 

odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane odsezono-

wane) a saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany 

o co najmniej 1%) 

 

Nadal dobre i optymistyczne oceny i oczekiwania, 

w tym zwłaszcza sytuacji ekonomicznej i popytu, 

przekładają się na plany wyraźnego wzrostu za-

trudnienia, podczas gdy pesymizm ocen wiąże się 

zwykle z planowaną redukcją liczby pracowników.   

Wskaźnik zatrudnienia4 w Polsce kształtuje się 

nieco poniżej średniej wartości dla Unii Europej-

skiej (dane za IV kw. 2014 r.). 

Wykres 28 Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu w 

IV kw. 2014 r. 

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS 

 

2. Prognozy zatrudnienia – analiza w 
podstawowych przekrojach 

W podziale wg form własności osłabienie prognoz 

zatrudnienia w ujęciu kwartalnym odnotowały 

przedsiębiorstwa prywatne, podczas gdy w pu-

blicznych prognozy poprawiły się. Nadal jednak 

firmy prywatne prognozują wyraźny wzrost za-

trudnienia. Przedsiębiorstwa z przewagą kapitału 

zagranicznego wyraźnie osłabiły swoje prognozy 

zatrudnienia, ale w dalszym ciągu są one bardziej 

optymistyczne niż prognozy firm prywatnych kra-

jowych. Natomiast w przedsiębiorstwach publicz-

nych, pomimo poprawy wskaźnika, nadal zatrud-

nienie będzie spadać.  

Wśród sekcji największy optymizm prognoz za-

trudnienia prezentuje przetwórstwo przemysłowe 

(wyraźny wzrost zatrudnienia, przy lekkim osła-

bieniu prognoz) oraz handel. W usługach niewielka 

poprawa prognoz zatrudnienia nastąpiła ponadto 

w pozostałych sekcjach. Lepsze prognozy zatrud-

                                                                                                             
4 Udział pracujących (w wieku 15—64 lata) w liczbie ludności 

ogółem (w tej samej grupie wiekowej) 
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nienia formułuje sektor usług dla biznesu (wyraźny 

wzrost zatrudnienia, ale osłabienie prognoz) niż dla 

konsumentów (także wzrost zatrudnienia, ale i 

poprawa prognoz). Również w sektorze usług nie-

rynkowych zatrudnienie może wzrosnąć. W po-

dziale według przeznaczenia produkcji prognozy 

osłabiły się w prawie wszystkich klasach. Spadek 

zatrudnienia spodziewany jest jednak jedynie w 

grupie firm specjalizujących się w produkcji dóbr 

energetycznych (podobnie w energetyce). Najwyż-

szy wzrost zatrudnienia, pomimo osłabienia pro-

gnoz, przewidują producenci dóbr inwestycyjnych, 

a także firmy wytwarzające dobra zaopatrzeniowe.  

Wykres 29 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg 

sektorów własności (dane odsezonowane) 

 

 

Wykres 30 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w bu-

downictwie, przemyśle oraz usługach (dane odse-

zonowane) 

 

W budownictwie zanotowano pogorszenie prognoz 

zatrudnienia (tak pokazują dane odsezonowane, 

podczas gdy dane surowe sugerują typowy dla tego 

okresu roku wzrost zatrudnienia).  

Wykres 31 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w sek-

cjach usługowych (dane odsezonowane) 

 

Od 5 lat wskaźnik prognoz zatrudnienia dla eks-

porterów kształtuje się powyżej wartości dla firm 

nieeksportujących. W III kw. br. przewaga ekspor-

terów jednak zmniejszyła się, głównie z powodu 

osłabienia optymizmu prognoz zatrudnienia w 

grupie eksporterów wyspecjalizowanych. Przedsię-

biorstwa działające wyłącznie na rynku krajowym 

prognozują nieznaczny wzrost zatrudnienia.  

Wykres 32 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a zaan-

gażowanie w eksport oraz w klasie eksporterów o 

rosnącym eksporcie (dane odsezonowane)  

 

Osłabienie prognoz zatrudnienia nastąpi w przed-

siębiorstwach dużych, zwłaszcza w jednostkach 

największych (co najmniej 2000 pracowników). W 

firmach z sektora MSP optymizm prognoz zatrud-

niania nieznacznie zmniejszył się, choć zatrudnienie 

nadal może tam minimalnie wzrosnąć.  
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Wykres 33 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas 

wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane) 
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Wynagrodzenia 

Planowane podwyżki wynagrodzeń w III kw. br. 

będą miały zbliżony zasięg, co w poprzednim 

kwartale, oraz nieco większą wysokość.  

Presja płacowa utrzymuje się nadal na niewysokim 

poziomie – jedynie ok. 7% przedsiębiorstw rejestru-

je obecnie wzrost nacisków płacowych  

Nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw dekla-

ruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodze-

nia. Spadł nieco udział firm, w których relacja 

pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności 

pogorszyła się. 

 

1. Prognozy wzrostu płac 

W III kw. br. podwyżki płac będą miały zbliżony 

zasięg, co w poprzednim kwartale (po uwzględnie-

niu korekty sezonowej; zwiększyć wynagrodzenia 

planuje w rzeczywistości 15,4% przedsiębiorstw). 

Odsetek przedsiębiorstw zamierzających dokonać 

podwyżek kształtuje się nadal poniżej średniej dla 

lat 2005 - 2015.  

Wykres 34 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki wynagrodzeń oraz odsetek pracowni-

ków objętych podwyżkami  

 

Wzrost płac obejmie tradycyjnie już nieco większą 

część ogółu zatrudnionych (za sprawą częstszego 

wzrostu wynagrodzeń w firmach dużych), mniejszą 

jednak niż w poprzednim kwartale. Zasięg redukcji 

płac, mimo lekkiego wzrostu, pozostaje nieznaczny 

(wzrost do 1,7% firm). Warto dodać, że zmniejsza-

nie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, które je 

przewidują, obejmuje obecnie stosunkowo niewiel-

ką część załogi, podczas gdy planowane podwyżki 

płac dotyczą średnio większości pracowników. 

Wykres 35 Średnia planowanych podwyżek wyna-

grodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które planują 

podnieść wynagrodzenia) 

 

W przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć 

płace, średnia wysokość planowanych podwyżek w 

III kw. br. będzie nieco wyższa od średniej w po-

przednim kwartale (wyniesie 5,1%). Większość 

podwyżek płac będzie jednak nadal bardzo umiar-

kowana co do skali - dominują wzrosty płac do 5%. 

Zarówno relatywnie wysokie podwyżki płac (wyż-

sze niż 10%), jak i redukcja wynagrodzeń planowa-

ne są bardzo rzadko. 

Wykres 36 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany 

płac (% przedsiębiorstw) 

 

Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie 

robią tego kosztem poziomu zatrudnienia - rzadziej 

niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jedno-

czesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a czę-

ściej o zwiększaniu. Analogicznie, te nieliczne fir-
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my, które przewidują redukcję płac, częściej niż 

inne przedsiębiorstwa w próbie będą też w III kw. 

redukować zatrudnienie.  

 

2. Prognozy wzrostu płac – analiza w 
podstawowych przekrojach 

W III kw. br. przedsiębiorstwa prywatne zamierzają 

częściej podnosić wynagrodzenia niż firmy pu-

bliczne (dane odsezonowane). W czołówce sytuują 

się przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, zaś 

podmioty prywatne krajowe formułują nadal 

znacznie słabsze prognozy płac. 

Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki 

wynagrodzeń (dane odsezonowane) wzrósł w rela-

cji kwartalnej oraz rocznej w przemyśle, spadł zaś 

w budownictwie oraz w usługach (kw/kw). W 

branżach usługowych odsetek ten zmniejszył się 

przede wszystkim w transporcie.  

Wykres 37 Planowane podwyżki wynagrodzeń a 

sektor PKD (odsetek podwyższających w sektorze) 

 

Wśród klas zatrudnienia tradycyjnie częściej zamie-

rzają podnosić wynagrodzenia przedsiębiorstwa 

duże niż z sektora MSP. W III kw. br. firmy małe 

(mniej niż 50 osób) będą podnosić płace najrzadziej, 

zaś przedsiębiorstwa duże (500 i więcej pracowni-

ków) – najczęściej.  

Przy istniejącej sytuacji na rynku pracy potrzeba 

zatrudnienia nowych pracowników najczęściej nie 

wiąże się z koniecznością oferowania wyższych 

wynagrodzeń. Znakomita większość przedsiębior-

ców (ponad 80%) zatrudniając nowych pracowni-

ków w II kw., bądź planując ich zatrudnienie w 

III kw. br., proponuje im wynagrodzenia zbliżone 

do wynagrodzeń osób już pracujących o podobnych 

kwalifikacjach. Firmy gotowe są nowym pracowni-

kom częściej oferować raczej niższe wynagrodzenia 

niż wyższe. 

 

3. Podwyżki płac a wzrost wydajności 
pracy 

W II kw. br. odsetek firm, w których wydajność 

rosła szybciej niż wynagrodzenia pozostawał nadal 

wielokrotnie wyższy niż udział firm, w których 

wydajność nie nadążała za płacami. Większość 

przedsiębiorstw (55,7%) deklaruje, że nie wzrastały 

ani wynagrodzenia, ani wydajność pracy. W 19,7% 

firm dynamiki płac i wydajności były zbliżone.  

Wzrost wynagrodzeń nie przewyższał wzrostu 

wydajności w ok. 81% przedsiębiorstw, w których 

wynagrodzenia zostały podniesione. Odsetek 

przedsiębiorstw, w których wzrost płac był szybszy 

niż wzrost wydajności spadł w relacji do poprzed-

niego kwartału w przetwórstwie przemysłowym, 

budownictwie oraz usługach. 

Wykres 38 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu 

wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wy-

kresie płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność; 

próba ograniczona do przypadków wzrostu płac) 
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Wykres 39 Odsetek przedsiębiorstw, w których 

wzrost płac był w ciągu roku szybszy niż wzrost 

wydajności pracy wg 3 sektorów (próba ograniczo-

na do firm, w których wynagrodzenia wzrosły) 

 

 

4. Presja płacowa 

W II kw. br. presja płacowa utrzymywała się na 

względnie niskim poziomie. Nieomal połowa popu-

lacji zadeklarowała zupełny brak takiej presji ze 

strony pracowników. Pozostała część responden-

tów informuje o istnieniu stałej, umiarkowanej pre-

sji płacowej, tj. nie większej niż dotychczas. Udział 

przedsiębiorstw mówiących o nasilaniu się naci-

sków na wzrost wynagrodzeń pozostał niski i nie-

rosnący (7,2%). 

Presja płacowa ze strony pracowników jest najbar-

dziej odczuwalna w górnictwie (15,5%), w trans-

porcie (11,2%) oraz w budownictwie (10%).  

Wykres 40 Naciski płacowe  

 

Naciski płacowe, aczkolwiek relatywnie rzadkie, są 

w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu 

wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w których 

presja się nasila blisko czterokrotnie częściej plano-

wane są podwyżki płac niż w pozostałych firmach. 

Wykres 41 Prognozy wzrostu płac wobec nacisków 

płacowych 
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Inwestycje 

W III kw. br. można oczekiwać dalszego przyspie-

szenia aktywności inwestycyjnej w badanej próbie. 

Przedsiębiorstwa rozpoczynają coraz więcej no-

wych inwestycji i rozszerzają już prowadzone 

przedsięwzięcia.  

Niewielki ujemny wpływ oczekiwań spadku cen 

na aktywność inwestycyjną osłabił się w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy. 

1. Planowane inwestycje 

Nastroje inwestorów wciąż poprawiają się i w 

III kw. można oczekiwać dalszego przyspieszenia 

aktywności inwestycyjnej w badanej grupie przed-

siębiorstw. 

Wykres 42 Wskaźnik nowych inwestycji – udział 

przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 

inwestycji w perspektywie kwartału. 
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Przedsiębiorstwa przede wszystkim coraz częściej 

decydują się na rozpoczęcie nowych inwestycji. 

Udział inwestorów, którzy podejmą nowe przed-

sięwzięcia rozwojowe w ciągu najbliższego kwarta-

łu wzrósł do 25,5% firm (o 1,9 pp. więcej niż w pop. 

kw.), przebijając pułap średniej wieloletniej i usta-

nawiając najlepszy wynik od czasu kryzysu 

2008/2009. Nowych inwestycji będzie zatem więcej 

niż w poprzednich okresach, ale też będą one więk-

sze pod względem wielkości nakładów, o czym 

informuje rosnące i dodatnie saldo kwartalnych 

prognoz inwestycji (26,3% przedsiębiorstw zamie-

rza zwiększyć nakłady w relacji rocznej, a 17,1% - 

zmniejszy inwestycje). Poprawiające się nastroje 

wśród inwestorów przełożyły się na podniesienie 

szacunków nakładów obejmujących cały bieżący 

rok. Możliwości wzrostu inwestycji, zarówno w 

horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym, przedsię-

biorstwa obecnie oceniają najbardziej optymistycz-

nie od początku badania5. 

Wykres 43 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w całym 

bieżącym roku r/r (saldo zmian) 
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O poprawiającym się klimacie dla inwestycji świad-

czy również znacznie niższy niż w ubiegłych latach 

odsetek przedsiębiorstw, które wstrzymują się z 

rozpoczęciem poważniejszych inwestycji (23% re-

spondentów w III kw. br., wobec 62% w 2013 r.). 

Jedną z możliwych przyczyn wstrzymywania inwe-

stycji są oczekiwania spadków cen. Dane pokazują 

jednak, że nie jest to obecnie istotna przyczyna od-

kładania inwestycji, a co więcej w ciągu kwartału jej 

demotywujące oddziaływanie na inwestycje wy-

raźnie zmniejszyło się. Tylko 11% firm wstrzymują-

cych inwestycje (tj. o 6 pp. mniej niż w pop. kw.), a 

w sumie 2,4% próby, argumentowało tę decyzję 

oczekiwaniami spadku cen.  

                                                                                                             
5 Badanie planów odnośnie zmian wielkości nakładów rozpo-

częto w 2011r. (plany roczne) i w 2012 r. (plany kwartalne).  
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Wykres 44 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących 

się z realizacją znaczących inwestycji (% pełnej 

próby) 
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Wzrostowi aktywności inwestycyjnej przedsię-

biorstw sprzyjają utrzymujące się korzystne pro-

gnozy dotyczące popytu (trwały komponent), w 

tym eksportu, oraz wysoki stopień wykorzystania 

zdolności produkcyjnych. Pewnym czynnikiem 

ryzyka jest natomiast o osłabienie prognoz zamó-

wień i wielkości produkcji. Nie miało to jednak 

niekorzystnego przełożenia na percepcję ogólnego 

poziomu niepewności, która nadal utrzymuje się na 

niskim poziomie. Przedsiębiorstwa dzięki bardzo 

dobrej sytuacji ekonomicznej mają szerokie możli-

wości finansowania działalności inwestycyjnej, w 

tym zarówno ze środków własnych (wyższa zdol-

ność do generowania środków finansowych), jak i 

za pomocą kredytów bankowych (lepsza zdolność 

kredytowa). Dostęp do finansowania kredytowego 

ułatwiają ponadto historycznie niskie stopy procen-

towe. Mimo korzystnej sytuacji na rynku kredyto-

wym, ożywienie aktywności inwestycyjnej przebie-

ga na razie bez zwiększonego zainteresowania fi-

nansowaniem bankowym. Znaczenie kredytów w 

finansowaniu nowych inwestycji pozostaje w rezul-

tacie wciąż na obniżonym poziomie (poniżej śred-

niej wieloletniej), a przedsiębiorstwa wyraźnie pre-

ferują samofinansowanie przedsięwzięć rozwojo-

wych. Blisko połowa badanych inwestorów sfinan-

suje rozpoczynane inwestycje ze środków finanso-

wych wypracowanych w przedsiębiorstwie. 

 

Wykres 45 Porównanie udziału inwestorów dekla-

rujących finansowanie nowych inwestycji ze środ-

ków własnych i kredytów bankowych. Podgrupa 

inwestorów planujących nowe inwestycje 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kredyty średnia

środki własne średnia  

Przedsiębiorstwa jednocześnie planowo realizują 

inwestycje rozpoczęte we wcześniejszych kwarta-

łach, a przypadki redukcji czy wycofywania się z 

przedsięwzięć są incydentalne. Natomiast coraz 

więcej przedsiębiorstw w trakcie prowadzenia in-

westycji decyduje się na rozszerzenie ich skali. 

Udział takich inwestorów  od dwóch kwartałów 

kształtuje się w przedziale 14-15%, a podobne wy-

sokie wyniki notowano w okresie dobrej koniunk-

tury przed wybuchem ostatniego kryzysu.  

Wykres 46 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz 

odsetek przedsiębiorstw mających rozpoczęte in-

westycje 
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2. Aktywność inwestycyjna – analiza w 
podstawowych przekrojach 

W klasyfikacji według wielkości zatrudnienia wi-

doczne są podobne pozytywne tendencje jak na 

poziomie całej próby. Zarówno w sektorze dużych 

przedsiębiorstw, jak i w wśród MSP obserwujemy 

poprawę nastrojów i wzrost aktywności inwesty-

cyjnej.  

Wykres 47 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w 

podziale według wielkości zatrudnienia  
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Wykres 48 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału (górny wykres) i 

roku (dolny wykres, r/r, saldo prognoz) w podziale 

wg wielkości zatrudnienia 
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Minimalnie zwiększyło się m.in. bardzo słabe od 

czasu wybuchu kryzysu 2008/2009 zainteresowanie 

sektora MSP nowymi inwestycjami. Niższa aktyw-

ność inwestycyjna MSP w relacji do oceny z lat 

poprzednich, jak też do oceny przedsiębiorstw 

dużych, nie jest rezultatem wstrzymywania inwe-

stycji. Skłonność do odkładania w czasie inwestycji 

jest w obydwu klasach wielkości zbliżona. W MSP 

utrzymuje się jednak silniejsze oddziaływanie ocze-

kiwań spadku cen na decyzje o wstrzymaniu inwe-

stycji.  

W grupie największych podmiotów (2000+) zwraca 

uwagę dynamiczny wzrost zainteresowania no-

wymi inwestycjami i podniesienie prognoz wzrostu 

nakładów, po wyraźnym ich osłabieniu w po-

przednim kwartale. Znacznie lepiej niż w pierw-

szym półroczu przedsiębiorstwa 2000+ oceniają 

także możliwości wzrostu inwestycji w całym bie-

żącym roku. Największe podmioty zdecydowanie 

rzadziej (ponad dwukrotnie), niż pozostałe przed-

siębiorstwa, wstrzymują się z realizacją inwestycji.  

Generalnie utrzymuje się wyraźna dodatnia relacja 

między wielkością przedsiębiorstwa a planami 

wzrostu inwestycji. Decyzje inwestycyjne dużych 

przedsiębiorstw wspiera rosnące w tej grupie wy-

korzystanie zdolności produkcyjnych. 

W podziale wg PKD wzrost aktywności inwesty-

cyjnej obserwujemy we wszystkich sekcjach, poza 

budownictwem, tj. w handlu i pozostałych usłu-

gach oraz w przemyśle.  

Najkorzystniej w klasyfikacji według rodzaju dzia-

łalności przedstawia się nadal sytuacja przedsię-

biorstw przemysłowych, których kluczowe wskaź-

niki opisujące aktywność inwestycyjną poprawiają 

się i przebiegają na relatywnie wyższych pozio-

mach. W tej grupie firm widzimy m.in. dalszy 

wzrost liczby nowych inwestycji i w rezultacie re-

kordowo wysokie zainteresowanie nowymi przed-

sięwzięciami rozwojowymi (dane w tym układzie 

są dostępne od 2009 r.). Przedsiębiorstwa przemy-
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słowe chcą nadal zwiększać nakłady na inwestycje 

realizowane w perspektywie kwartału oraz jedno-

cześnie podniosły swoje szacunki nakładów prze-

widzianych w planach na cały bieżący rok.  

Wykres 49 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w 

sekcjach PKD 

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

budownictwo handel przemysł usługi
 

Wykres 50 Planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (saldo pro-

gnoz) w sekcjach PKD 
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Warto odnotować, że po raz pierwszy od początku 

badania przyspieszenie wzrostu inwestycji obser-

wujemy także w przedsiębiorstwach handlowych 

(dodatnie saldo prognoz). Przedsiębiorstwa han-

dlowe jednocześnie z większym optymizmem pla-

nowały rozpoczęcie nowych inwestycji i wskaźnik 

nowych inwestycji jest tu najwyższy od 2009 r. 

Rozwój firm handlowych wspiera poprawiająca się 

konsumpcja krajowa.  

W sektorze pozostałych usług aktywność poprawia 

się zgodnie z tendencjami w całej próbie. Komenta-

rza wymaga natomiast sytuacja na rynku usług 

przewozowych, który ucierpiał w efekcie ograni-

czenia kontaktów handlowych z Rosją i Ukrainą. 

Nałożył się na to problem związany z odbiciem się 

cen na rynku paliw oraz z interpretacją nowych 

regulacji dotyczących wynagrodzeń pracowników 

w transporcie pracujących na terenie Niemiec. W 

rezultacie w początku tego roku przez branżę 

transportową przetoczyła się fala upadłości6. Symp-

tomem problemów pewnej części sekcji transpor-

towej w próbie może być zwiększona wobec po-

przedniego kwartału liczba inwestorów odkładają-

cych inwestycje. Ocena aktywności inwestycyjnej 

na poziomie całej sekcji pozostaje jednak nadal 

pozytywna. Przedsiębiorstwa transportowe utrzy-

mały prognozy wzrostu inwestycji w perspektywie 

kolejnego kwartału i znacznie podniosły szacunki 

wzrostu inwestycji w całym roku.  

W budownictwie natomiast obserwujemy sygnały 

osłabienia aktywności inwestycyjnej i odchylenie od 

wzrostowych tendencji w tym segmencie sektora 

przedsiębiorstw od początku 2013 r. Jest to jedyna 

grupa w klasyfikacji według rodzaju działalności, w 

której w III kw. należy się liczyć ze spadkiem wiel-

kości nakładów. Relatywnie duża część firm bu-

dowlanych (33%) zamroziła swoje plany inwesty-

cyjne i wstrzymuje poważniejsze przedsięwzięcia 

rozwojowe. 

Analizując wpływ rynków zbytu na działalność 

inwestycyjną, trzeba przede wszystkim zauważyć 

zdecydowane ożywienie aktywności inwestycyjnej 

w przedsiębiorstwach kierujących swoją sprzedaż 

wyłącznie na rynek krajowy. Przedsiębiorstwa te 

dotychczas mocno pozostawały w tyle za szybciej 

rozwijającymi działalność inwestycyjną eksporte-

rami. Wprawdzie dystans odnośnie zainteresowa-

nia nowymi inwestycjami pozostaje jeszcze spory, 

ale już dynamika inwestycji w III kw. we wszyst-

kich grupach niezależnie od zaangażowania w 

sprzedaż zagraniczną powinna być zbliżona.  

                                                                                                             
6 „Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I półroczu 

2015 roku” 



Inwestycje 

 

 

 

 

 

Szybki Monitoring NBP  26    

Wykres 51 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. (górny 

wykres) i planowana zmiana wielkości nakładów 

ogółem w perspektywie kwartału r/r (dolny wy-

kres, saldo prognoz) a działalność eksportowa  
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Zapasy 

Ocena dopasowania zapasów produktów go-

towych w przemyśle oraz zapasów towarów w 

handlu pogorszyła się w relacji kwartalnej, ale 

pozostaje dobra.  

Oczekiwania obserwowanego spadku cen mają 

drugorzędny wpływ na decyzje o wstrzymaniu 

tworzenia zapasów. 

Przemysł 

Ocena dopasowania zapasów produktów gotowych 

oraz towarów w przemyśle7 po dwóch kwartałach 

poprawy pogorszyła się, ale nadal pozostaje bardzo 

dobra.  

Wykres 52 Ocena poziomu zapasów produktów 

gotowych w przemyśle (w % firm). Saldo ocen za-

pasów wg badania NBP i GUS 
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W ciągu kwartału nieco wyraźniej nasiliły się pro-

blemy związane z niedoborem zapasów produktów 

gotowych niż z ich zbyt wysokim poziomem. Na-

tomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że trudności, w 

tym szczególnie wynikające z nadmiaru zapasów 

pojawiają się w przemyśle zdecydowanie rzadziej 

niż w ubiegłych latach. W II kw. 10,5% firm wska-

zywało na nadmiar zapasów i jest to wynik poniżej 

średniej wieloletniej. Pogorszenie dopasowania 

                                                                                                             
7 Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo oraz 

energetyka 

zapasów towarów w przemyśle, to efekt pewnego 

nasilenia się w ciągu kwartału problemów z ich 

zbyt wysokim poziomem. 

Dobrej sytuacji w magazynach firm sprzyja przede 

wszystkim silna konsumpcja krajowa i poprawiają-

ce się wyniki eksportu. Jednocześnie możliwości 

produkcyjne przedsiębiorstw są odpowiednie w 

relacji do zgłaszanego z rynku popytu. Wysoki 

stopień dopasowania zapasów może też być efek-

tem coraz sprawniejszego zarządzania zapasami i 

upowszechniania się bardziej efektywnych metod 

zarządzania procesami, w tym np. metody just-in-

time, która polega na redukowaniu poziomu zapa-

sów do niezbędnego minimum, skrajnie nawet do 

zera. Wprawdzie zagregowane dane ze sprawoz-

dań finansowych nie potwierdzają występowania 

tendencji skracania się cyklu rotacji zapasów w 

przedsiębiorstwach (zapasy w relacji do przycho-

dów utrzymują się powyżej średniej wieloletniej8). 

Brak jest jednak pełniejszych, jakościowych badań 

na temat stosowanych praktyk zarządzania zapa-

sami w polskich przedsiębiorstwach (celowe wyda-

je się podjęcie badań w tym kierunku). Na spraw-

niejsze organizowanie procesów produkcji pozwala 

także włączanie się firm w łańcuchy wartości, w 

tym także o zasięgu globalnym. Tak funkcjonują 

najczęściej przedsiębiorstwa przemysłowe (co 

czwarte), jednak to poza przemysłem widać więk-

sze pozytywne przełożenie na dopasowanie zapa-

sów (wynik jest obciążony ze względu na niewielką 

liczbę obserwacji poza przemysłem9).  

W świetle dostępnych danych poważnym wyzwa-

niem jest wyjaśnienie widocznego w rachunkach 

narodowych spadku kontrybucji zapasów w I kw. 

we wzrost PKB. Twarde dane ze sprawozdań finan-

                                                                                                             
8 „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2015 

r.”, Nr 2/15 
9 Dane na temat uczestnictwa w globalnych łańcuchach war-

tości pochodzą rocznego badania ankietowego NBP za 2014 

r. 
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sowych pokazują, że w sektorze przedsiębiorstw 

(49+) w I kw. nastąpił wzrost poziomu zapasów 

ogółem (także w analogicznym do RN ujęciu przy-

rost – do przyrostu), chociaż przy ujemnym wkła-

dzie zapasów surowców i produktów gotowych. 

Spadek zapasów materiałów i surowców, który jest 

głównym komponentem zapasów w przedsiębior-

stwach, był jednak głównie efektem specyficznej 

sytuacji w branży paliwowej10. Zmiany poziomu 

zapasów przedsiębiorstw paliwowych kształtował 

w I kw. przede wszystkim dalszy spadek cen ropy i 

paliw oraz nowe, korzystniejsze dla sektora pali-

wowego (poza segmentem LPG) zasady naliczania 

rezerw obowiązkowych i rozpoczęty od początku 

2015 r. proces obniżania ich wielkości (redukcja 

najpierw o 10%, aż do 30% w 2017r.). Natomiast 

wyniki Szybkiego Monitoringu sugerują, że w I kw. 

w badanej próbie przedsiębiorstw nastąpiła popra-

wa wysokiego już stopnia dopasowania zapasów w 

przemyśle. Sugerowałoby to, że spadek zapasów, 

jeśli istotnie nastąpił, miał charakter planowany. 

Wykres 53 Ocena poziomu zapasów towarów w 

przemyśle 
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Zauważono ponadto, że część przedsiębiorstw 

(17,2% w przemyśle) celowo wstrzymuje lub ogra-

nicza tworzenie zapasów produktów gotowych 

i/lub towarów. W II kw. skłonność do wstrzymy-

wania tworzenia zapasów w przemyśle zwiększyła 

się wobec I kw. Tworzenie zapasów wstrzymują 

zwłaszcza przedsiębiorstwa przemysłowe posiada-

                                                                                                             
10 „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2015 

r.”, Nr 2/15 

jące nadmierne zapasy (tak deklaruje 40% firm z 

nadmiarem zapasów).  

Wykres 54 Wstrzymywanie, ograniczanie tworze-

nia zapasów produktów i towarów (% przedsię-

biorstw w danej sekcji) 
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Wykres 55 Saldo ocen zapasów produktów goto-

wych (za małe minus za duże) w przedsiębior-

stwach wstrzymujących tworzenie zapasów pro-

duktów gotowych i towarów na tle pozostałej gru-

py (podział według oceny w II kw.). Przemysł 
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Generalnie powinno to działać w kierunku popra-

wy stopnia dopasowania zapasów w kolejnych 

kwartałach. Niemniej jednak widać, że dla części 

firm redukcja zapasów może być dużym wyzwa-

niem, ponieważ nadmierne stany w magazynach 

utrzymują się tam od dłuższego czasu. Tworzenie 

zapasów odkłada też jednak spora część firm od-

czuwających niedobór zapasów (22%), co może 

sugerować np. większe problemy z płynnością tej 

grupy firm i trudności z pozyskaniem środków 

finansowych na odbudowę kapitału obrotowego.  



Zapasy 

 

 

 

 

 

Szybki Monitoring NBP  29    

Część firm wstrzymuje tworzenia zapasów ze 

względu na oczekiwania spadków cen, nieco czę-

ściej dzieje się tak w handlu niż w przemyśle. 

Czynnik cenowy nie jest jednak kluczowy dla decy-

zji o wtrzymaniu tworzenia zapasów, ale też nie 

widać, żeby jego rola w ciągu kwartału się zmniej-

szyła.  

Wykres 56 Wstrzymywanie, ograniczanie tworze-

nia zapasów produktów i towarów (% przedsię-

biorstw w danej sekcji, przy osi Y -% całej próby) 
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Handel 

Pogorszenie się dopasowania zapasów towarów 

nastąpiło również w handlu, ale ocena ta nadal 

pozostaje lepsza niż w poprzednich latach. Przed-

siębiorstwa handlowe, które obserwowały odchyle-

nia zapasów od właściwego poziomu częściej in-

formowały o nadmiarze towarów. Pewna część firm 

handlowych (23%) zapowiada wobec tego wstrzy-

mywanie inwestycji w zapasy towarów. 

Na pogorszenie ocen zapasów w handlu złożył się 

głównie nieco większe niż przed kwartałem pro-

blemy z zapewnieniem minimalnego poziomu za-

pasów.  

 

 

 

Wykres 57 Ocena poziomu zapasów towarów w 
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

W ciągu ostatnich kilku kwartałów wyraźnie usta-

bilizowało się wykorzystanie mocy produkcyjnych 

w sektorze przedsiębiorstw. W II kw. br. stopień 

wykorzystania mocy produkcyjnych po usunięciu 

wahań sezonowych wyniósł podobnie jak w po-

przednim kwartale 81,1%. 

Pod koniec II kw. br. stopień wykorzystania mająt-

ku po korekcie sezonowej utrzymał się na niezmie-

nionym poziomie względem I kw. (wskaźnik po ko- 

Wykres 58 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych oraz jego zmiany r/r 

-8

-4

0

4

8

12

65

70

75

80

85

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

r/r (lewa oś) wskaźnik

wskaźnik s.a. średnia dług.  

Wykres 59 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysło-

we w Polsce i w krajach UE-28  
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Wykres 60 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym, 

budownictwie i pozostałych usługach 
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rekcie sezonowej osiągnął wartość 81,1% i był niż-

szy niż rok wcześniej 0,4 pp., choć nadal wyraźnie 

powyżej swojej długookresowej średniej).  

W ujęciu porównawczym pozycja polskich przed-

siębiorstw nieznacznie pogorszyła się na tle śred-

nich europejskich wyników. Na zanotowany spa-

dek wpływ mogły mieć zarówno niskie dynamiki 

produkcji i sprzedaży, jak i utrzymująca się od kil-

ku kwartałów wysoka, dwucyfrowa dynamika 

nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. 

Wykres 61 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji Przetwórstwo przemysło-

we w podziale na eksporterów i nieeksporterów 
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Ponownie, najbardziej istotną zmianę wskaźnika na 

poziomie analizowanych przekrojów zaobserwo-

wano w budownictwie, gdzie po dwóch kwartałach 
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wzrostu nastąpiła dość znacząca korekta w dół. 

Spadek zanotowały również firmy oferujące dobra 

konsumpcyjne nietrwałe. Wzrosty miały miejsce 

zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkujących 

dobra inwestycyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 62 Średni poziom wykorzystania mocy 

produkcyjnych w sekcji Przetwórstwo przemysło-

we w klasach wg przeznaczenia produktu 
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Ceny i marże  

W II kw. nadal więcej firm obniżało ceny niż je 

podwyższało. 

Prognozy cen na III kw. są zbliżone do prognoz z 

poprzedniego kwartału.  

W wyniku aprecjacji złotego względem euro w 

II kw. br. marże na sprzedaży zagranicznej kolejny 

kwartał nieznacznie się obniżyły. Wskaźnik marż 

na sprzedaży krajowej pozostał bliski poziomowi z 

poprzedniego kwartału. 

 

1. Zmiany cen w II kw. 2015 r. 

Wykres 63 Faktyczne zmiany cen oferowanych 

przez przedsiębiorstwa produktów/usług (% 

przedsiębiorstw, pominięto bez zmian, oraz saldo) 

ogółem (s.a.) oraz w sekcjach 

 

W II kw. br. przedsiębiorstwa nadal częściej infor-

mowały o redukcji cen niż o ich wzroście. Zwięk-

szył się jednak odsetek firm, które podnosiły ceny 

swoich produktów lub usług oraz nieco spadł 

udział przedsiębiorstw redukujących ceny (dane 

odsezonowane). O ile w poprzednich latach tylko w 

budownictwie spadki cen były częstsze niż wzrosty, 

to od III kw. 2014 r. taka sytuacja ma miejsce w 

większości branż. W II kw. wyraźniejsza przewaga 

obniżek cen była widoczna zwłaszcza w górnictwie, 

przemyśle spożywczym, transporcie oraz w bu-

downictwie. 

Przedsiębiorstwa często deklarują zamiar kontynu-

acji wprowadzonych wcześniej zmian cen w kolej-

nych kwartałach. Jednak w III kw. proces przeno-

szenia redukcji cen na kolejny kwartał wyhamował 

- firmy, które obniżyły ceny w II kw. z podobną 

częstością zamierzają w kolejnym kwartale zwięk-

szać ceny co je redukować, ale też równie często 

będą zwiększać ceny co pozostałe przedsiębiorstwa. 

2. Prognozy cen surowców i materiałów  

Przedsiębiorstwa spodziewają się w III kw. br. nie-

znacznie większej skali podwyżek cen surowców i 

materiałów wykorzystywanych do produkcji niż w 

poprzednim kwartale. Jednocześnie zmniejszył się 

nieco zasięg spodziewanych obniżek cen surowców 

i materiałów.  

Warto podkreślić, że problem wysokich kosztów 

działalności, w tym cen surowców, materiałów i 

paliw, wskazywany jest ponownie nieco rzadziej 

niż problem nacisków na obniżenie cen. 
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Wykres 64 Kwartalne prognozy wzrostu cen su-

rowców i materiałów wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwa 

 

 

3. Prognozy cen własnych 

W III kw. br. średnia wysokość podwyżek cen ofe-

rowanych przez respondentów wyrobów i usług 

powinna pozostać na poziomie z poprzedniego 

kwartału (średnia 0,9%, dane odsezonowane). 

Wskaźnik WPC11, informujący o zasięgu podwyżek 

(odsezonowany), wzrósł nieco, ale nadal pozostaje 

zdecydowanie poniżej poziomu swojej średniej 

długookresowej. Udział przedsiębiorstw, które 

przewidują podniesienie cen jest przy tym nieco 

niższy niż w poprzednim kwartale. Rzadziej prze-

widywane są jednak również redukcje cen. 

Wykres 65 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług  

 

 

                                                                                                             
11 Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i 

usług (podwyżki – obniżki). 

Wykres 66 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów 

i usług WPC (saldo prognoz zmian cen)  

 

 

Wykres 67 Rozkład prognoz zmian cen 

 

 

4. Prognozy cen wyrobów własnych – 
analiza w podstawowych przekrojach 

W żadnej z analizowanych branż lub klas nie widać 

wyraźniejszych impulsów wzrostowych w odnie-

sieniu do planowanych zmian cen. Wskaźniki po-

zostają na niskich historycznie poziomach, bądź 

bardzo blisko swoich wartości minimalnych. W 

żadnej z klas nie widać na razie odwrócenia do-

tychczasowych tendencji (spadkowych bądź tren-

dów bocznych), nie można zatem jeszcze mówić o 

spodziewanym szybkim wyjściu z okresu deflacji 

którejkolwiek z grup. 
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Wykres 68 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 

w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe, Handel i 

naprawy oraz Budownictwo  

 

 

Wykres 69 Wskaźnik WPC w przemyśle, budow-

nictwie oraz usługach 

 

 

Wykres 70 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprze-

dawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług 

w podziale na nieeksporterów i eksporterów, w 

tym wyspecjalizowanych  

 

 

 

 

Wykres 71 Wskaźnik WPC w podziale na eksporte-

rów i nieeksporterów 

 

 

5. Oczekiwania zmian CPI 

W II kw. br. oczekiwania spadku cen w perspekty-

wie rocznej wyhamowały12 (z 11,4% do 8% odpo-

wiedzi). Jednocześnie prognozy wzrostu cen kon-

sumpcyjnych nieco wzmocniły się od poprzedniego 

kwartału, choć utrzymują się nadal w pobliżu naj-

słabszych wyników od początku badania13.  

Wykres 72 Prognozy rocznych zmian wskaźnika 

CPI w relacji do inflacji z poprzedniego kwartału 

 

Wzrostu cen w ciągu najbliższego roku spodziewa 

się 44,4% populacji, tj. 60,1% tych, którzy sprecyzo-

                                                                                                             
12 Ponieważ w lipcu 2014 r. wskaźnik CPI stał się ujemny i 

pozostał ujemny do czasu obecnego badania, to pytanie w 

ankiecie musiało zostać przeformułowane. M.in. odpowiedź 

Ceny spadną została zamieniona na 3 możliwości: Ceny będą 

spadać wolniej niż … będą spadać w podobnym tempie oraz będą 

spadać szybciej. Dlatego nieco zaburzona jest porównywal-

ność w czasie wyników ankiety w zakresie tego pytania. 
13 Wartością referencyjną jest tu ostatnia dodatnia wartość 

CPI, tj. z czerwca 2014 r.  
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wali swoją opinię. Jak widać prognozy wzrostu cen 

konsumpcyjnych nadal są wielokrotnie częstsze niż 

prognozy spadku. W dalszym ciągu jednak rośnie 

niepewność firm, co do kształtowania się wskaźni-

ka inflacji. Już ponad 26% respondentów nie potrafi 

przewidzieć kierunku i skali zmian wskaźnika CPI 

w ciągu najbliższego roku. 

 

6. Marże 

Zwiększone wahania kursu złotego, przy niemale-

jących cenach surowców i utrzymującej się presji na 

obniżanie cen produktów finalnych ponownie odbi-

ły się niekorzystnie na poziomie marż na sprzedaży 

zagranicznej. Spadki nie były znaczące, a przy tym 

oceny sytuacji eksporterów poprawiły się, można 

zatem uznać, że niższe marże nie stanowiły istotne-

go problemu dla większość eksporterów. Nie widać 

również bezpośredniego zagrożenia co do przekro-

czenia bariery opłacalności eksportu.  

Oceny poziomu marż krajowych nie uległy więk-

szym zmianom w II kw., choć w poszczególnych 

branżach sytuacja była zróżnicowana. I tak, w prze-

twórstwie i budownictwie miały miejsce spadki, zaś 

w handlu wzrostu wskaźnika. We wszystkich jed-

nak sekcjach wskaźnik przyjmował wartości ujem-

ne, co oznacza, że w próbie przeważały firmy, w 

których marże malały, mniej zaś było przedsię-

biorstw, gdzie one rosły. W tych przedsiębior-

stwach, które mogły sobie pozwolić na podniesienie 

cen, obserwowano też częściej wyższe marże. Tam 

zaś, gdzie ceny były obniżane, miało to miejsce 

wraz z obniżaniem marż.   

Wykres 73 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i 

zagranicznej 
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Wykres 74 Zmiany marż na sprzedaży krajowej w 

zależności od kierunku zmian cen własnych  
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Ramka 3 Wpływ deflacji na sytuację sektora przedsiębiorstw (wyniki AR NBP) 

Źródła deflacji w Polsce są obecnie inne niż w typowych dla tego zjawiska okresach recesji. Deflacja jest 

obecnie bowiem efektem obniżenia cen surowców na rynkach światowych, w tym ropy naftowej, jak też 

wysokiej podaży płodów rolnych (m.in. w wyniku wprowadzenia embarga rosyjskiego). Dodatkowo, w 

przypadku budownictwa, gdzie obserwowane w ciągu ostatnich kilku lat wahania cen i produkcji są sil-

niejsze niż w przemyśle, mamy jeszcze skutki osłabienia popytu po zakończeniu prac związanych z przy-

gotowaniami do mistrzostw Euro2012.  

Skalę deflacji na rynku krajowym w 2014 r. oraz jej przewidywane rozmiary w 2015 r. pokazuje rysunek 

poniżej (lewy panel). Przewidywania przedsiębiorstw na 2015 r. są dość optymistyczne z punktu widzenia 

możliwości wyjścia z okresu deflacji. Skala redukcji cen powinna bowiem zmniejszyć się względem 

2014 r., w tym część cen mogła zostać obniżona na początku roku (badanie przeprowadzono w miesiącach 

kwiecień-maj br., pytanie zaś dotyczy całego roku). Optymistyczne jest też to, że stosunkowo rzadko firmy 

są zmuszone zmniejszyć ceny wszystkich swoich produktów/usług (6%). Najczęściej obniżki objęły lub 

planuje się, że obejmą tylko wybrane produkty (ok. 34% wskazań). Redukcje cen w 2015 r. mogą więc 

objąć w sumie ok. 40% próby, natomiast pozostałych 60% firm nie zmieni cen lub je zwiększy. 

Wykres 75 Zmiany cen w 2014 r. i plany na 2015 r. (lewy panel). Konsekwencje obniżek cen (prawy panel) 
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Spadek kosztów materiałów i surowców oraz utrzymanie się dobrej koniunktury gospodarczej sprawiają, 

że spadek cen PPI jest oceniany przez przedsiębiorstwa jako zjawisko pozytywne z punktu widzenia ich 

kondycji. Co ciekawe, mimo że konieczność obniżenia przez firmę własnych cen jest odbierana raczej ne-

gatywnie, a sama presja na spadek cen wymieniana jest wśród barier rozwoju, to nawet w grupie przed-

siębiorstw, które dokonały redukcji cen częściej uważa się deflację PPI za korzystną (w I kw. br. 53% firm z 

grupy, która dokonała redukcji własnych cen uznało spadek cen PPI za korzystny, dalszych 38,2% za neu-

tralny, a tylko 9% za niekorzystny). Te wnioski znajdują potwierdzenie w zachowaniu się dynamiki kosz-

tów14. W ciągu ostatnich kwartałów była ona bowiem niższa w sektorze przedsiębiorstw niż tempo wzro-

stu przychodów ze sprzedaży (spadały zwłaszcza wydatki na zakup surowców i materiałów). Spadki cen 

po stronie przychodów rekompensowane są zatem spadkami kosztów. 

Warto jednak przyjrzeć się bliżej tym firmom, które obniżają ceny, zwłaszcza, że w świetle pytania o skut-

ki takich obniżek (prawy panel, rysunek powyżej) respondenci często wskazują na spadek marż, a bardzo 

rzadko na brak jakichkolwiek negatywnych skutków zmniejszenia cen. 

Wnioski nie są całkowicie jednoznaczne, ale co należy podkreślić – nie widać też żeby obniżki własnych 

cen powodowały istotnie wyraźne pogorszenie kondycji firm. I tak, w grupie firm, które w 2014 r. obniży-

ły ceny większości swoich artykułów lub usług oferowanych na rynku krajowym sytuacja poprawiła się 

(więcej było firm odczuwających poprawę niż pogorszenie), a poprawa ta była nawet silniejsza niż w 

                                                                                                                                                                                                                                
14 Por. raport na podstawie danych ze sprawozdań fin. F-01/I-01, „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2015 r.” 
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przedsiębiorstwach, które nie zmieniły swoich cen lub je podwyższyły (por. rysunki poniżej). Z drugiej 

jednak strony, tam gdzie tylko niektóre ceny zostały zmniejszone nastąpiło pogorszenie kondycji (więcej 

firm odczuło pogorszenie niż poprawę). Jeśli zaś połączymy w jedną grupę wszystkie firmy obniżające 

ceny, bez względu na skalę tych obniżek, to bilans wyjdzie na zero – odsetek firm, w których sytuacja 

poprawiła się będzie taki sam jak tych, które odczuły pogorszenie. Zauważono przy tym, że prawdopodo-

bieństwo zmiany sytuacji (pogorszenia lub poprawy) rośnie wraz ze skalą dokonanych obniżek cen. Pod-

sumowując, obniżki cen na rynku krajowym wywierają wpływ na kondycję firmy, ale wpływ ten bywa 

różny co do kierunku – może nastąpić zarówno poprawa, jak i pogorszenie sytuacji. 

Dane ilustrujące wpływ obniżek cen na rynku zagranicznym na kondycję eksporterów sugerują podobne 

wnioski, i tu widać, że zmiany sytuacji były częstsze w przypadku, gdy dokonywano obniżek cen. Rów-

nież jednak w grupie eksporterów nie widać jednoznacznie negatywnego efektu redukcji. 

Wykres 76 Wpływ obniżek cen na rynku krajowym (lewy panel) i zagranicznym (prawy panel) na zmiany 

sytuacji przedsiębiorstw. Zmiany dotyczą całego 2014 r. 
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Wykres 77 Wpływ obniżek cen na rynku krajowym na zmiany sytuacji przedsiębiorstw w sektorze MSP 

(lewy panel) oraz w dużych przedsiębiorstwach (prawy panel). Zmiany dotyczą całego 2014 r. 
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Istnieje szereg czynników nieuwzględnionych w powyższej analizie, które mogą mieć potencjalny wpływ 

na kondycję firm, w tym np.: rodzaj branży, wielkość firmy (por. rysunki powyżej), pozycja rynkowa 

przedsiębiorstwa, czy wyjściowy poziom marży i cen (nie znamy poziomu cen, ale próbę można było po-

dzielić na monopolistów i dużych graczy rynkowych oraz pozostałe firmy, czyli „biorców cen”). Po 

uwzględnieniu tych czynników, wyniki nadal jednak nie pokazują istotnego negatywnego wpływu obni-

żek cen na sytuację firm. Należy zatem uznać, że zarówno w świetle opinii respondentów na temat spadku 

cen PPI w Polsce, jak i oceniając zmiany sytuacji tych przedsiębiorstw, które obniżyły własne ceny, nie 

można na razie mówić o pogorszeniu kondycji firm na skutek deflacji.  
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Kredyt bankowy i jego dostępność 

W II kw. br. przedsiębiorstwa zgłosiły nieco 

większe zapotrzebowanie na kredyt niż w 

kwartale poprzednim. Dostępność kredytu 

pozostaje wciąż wysoka. Zapowiedzi przedsię-

biorstw w odniesieniu do popytu na kredyt na 

III kw. br. nie sugerują jednak dynamicznego 

zwiększenia tempa wzrostu zadłużenia kredy-

towego sektora przedsiębiorstw. 

 

W II kw. br. odnotowano niewielki przyrost odset-

ka przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt, ale 

udział ten utrzymał się w tendencji spadkowej (da-

ne statystyki bankowej NBP pokazały w II kw. do-

datnią, ale malejącą dynamikę kredytu bankowego, 

co może sugerować utrzymywanie się zaintereso-

wania finansowaniem bankowym w grupie dużych 

firm i w nieco mniejszej skali w sektorze MSP). 

Dostępność finansowania bankowego pozostała na 

wysokim poziomie, choć od początku 2014 r. udział 

zaakceptowanych wniosków kredytowych delikat-

nie spada. W II kw. br., podobnie jak miało to miej-

sce w poprzednim kwartale, ok. 13% złożonych 

aplikacji kredytowych zostało ocenionych nega-

tywnie. Najczęstszym powodem odmów był brak 

lub nieadekwatna do wymogów bankowych zdol-

ność kredytowa.  

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt utrzymał się 

na niskim poziomie, choć jednocześnie wyraźnie 

przybyło firm planujących istotnie zwiększyć swoje 

zadłużenie (ale ubyło firm które planowały nie-

wielkie zwiększenia swojego zadłużenia). Taka 

struktura planów jest zbieżna z danymi statystyki 

bankowej i może oznaczać, że zadłużenie sektora 

wzrośnie głównie z uwagi na zaciąganie jednost-

kowo dużych kredytów (głównie kredytów inwe-

stycyjnych15). W dalszym ciągu powinniśmy zatem 

obserwować przyrost wartości oddanych do dys-

pozycji przedsiębiorstw środków bankowych.  

Wykres 78 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt16  

 

 

Wykres 79 Obserwowany popyt na kredyt, odsetek 

złożonych i zaakceptowanych wniosków 

kredytowych  

 

                                                                                                             
15 Według danych statystyki bankowej NBP w lutym 2014 r. 

kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw wzrosły o 3,6% w 

relacji rocznej i 1,2% w relacji miesięcznej. Wzrost całkowi-

tych kredytów i pożyczek wynikał ze wzrostu kredytów i 

pożyczek inwestycyjnych (7,3% r/r i 2% m/m), albowiem 

kredyty o charakterze bieżącym od dwóch miesięcy wyka-

zują 0,5% wzrost, natomiast 1% r/r wzrost obserwuje się w 

przypadku kredytów na nieruchomości. W sektorze dużych 

przedsiębiorstw kredyty inwestycyjne, a zatem te zaciągane 

na duże kwoty wzrosły o 11,2% r/r, pozostałe rodzaje kre-

dytów spadły tj. operacyjne spadły o 4% r/r, a kredyty na 

nieruchomości spadły o 9% r/r.  
16 Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych 

statystyki bankowej dla II kw. br. została policzona na da-

nych za kwiecień i maj 2015 r.  
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Wykres 80 Rozkład przyczyn odmownego 

rozpatrzenia wniosków kredytów  

 

Na kształtowanie się całkowitego popytu na kredyt 

wpływają utrzymujące się wyraźne różnice w po-

pycie na kredyt sektora MSP względem dużych 

firm. I choć według ostatnich prognoz po raz kolej-

ny przybyło małych i średnich przedsiębiorstw 

deklarujących zamiar ubiegania się o kredyt w nad-

chodzącym kwartale, to będzie ich jednak wciąż 

wyraźnie mniej niż w sektorze dużych firm, tym 

bardziej, że i w tu przybyło podmiotów, które są 

zainteresowane ubieganiem się o kredyt. Zgłoszony 

popyt na kredyt sektora MSP w II kw. br. był po-

dobny jak w przypadku dużych firm. Na zwiększe-

nie zadłużenia kredytowego sektora MSP wpływ 

miał popyt na kredyty inwestycyjne, ale w odróż-

nieniu do dużych firm również na kredyty opera-

cyjne17. Można oczekiwać, że dalsze zmiany zadłu-

żenia kredytowego całego sektora przedsiębiorstw 

będą w głównej mierze kreowane popytem na kre-

dyty inwestycyjne.  

W II kw. 2015 r. firmy budowlane zgłosiły większe 

zapotrzebowanie na kredyt. Jednak w odróżnieniu 

do pozostałych sekcji banki częściej niż w poprzed-

nim kwartale odmówiły przyznania kredytu wła-

śnie firmom budowlanym. Przyczyn takiego stanu 

rzeczy można szukać w kłopotach firm budowla-

nych, które zmagają się z silną konkurencją rynko-

wą, przy obniżonym popytem względem boomu 

                                                                                                             
17 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora 

bankowego na koniec maja 2015 r. w sektorze MSP tempo 

wzrostu kredytów operacyjnych wyniosło 4,1%, a inwesty-

cyjnych 8,5%  

mieszkaniowego lat 2005-2008 oraz nasilonych prac 

przed mistrzostwami Euro 2012. Mimo że liczba 

bankructw w tej sekcji jest mniejsza niż przed ro-

kiem, to nadal pozostaje ona duża18. Ryzyko z 

punktu widzenia banku jest również relatywnie 

wysokie.  

Wykres 81 Wskaźnik popytu na kredyt w sektorach 

 

Wykres 82 Odsetek złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych w sektorach 

 

W II kw. br. wyraźnemu ograniczeniu uległ odsetek 

firm transportowych, które ubiegały się o kredyt. 

Jednocześnie wszystkim firmom, które złożyły 

wnioski banki udzieliły kredytów. Przewidywany 

przez firmy transportowe popyt na kredyt na 

III kw. br. powinien być niższy niż w poprzednim 

kwartale. Przeważają przedsiębiorstwa, które pla-

nują spłacić swoje zadłużenie kredytowe nad fir-

mami, które planują je zwiększać. Spadek zaintere-

sowania finansowaniem bankowym może być wy-

nikiem prognozowanego spadku liczby zamówień i 

gorszych prognoz popytu.  

                                                                                                             
18 Szerzej na ten temat w informacji prasowej Euler Hermes z 

3 czerwca 2015 r., www.eulerhermes.com  
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Wykres 83 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcjach 

ubiegających się o kredyt 

 

Wykres 84 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji 

którym banki przyznały kredyt 

 

Wykres 85 Wskaźnik popytu na kredyt w sekcjach 

 

W nadchodzącym kwartale można oczekiwać 

wzrostu popytu na kredyt wśród firm ze sprzedażą 

zorientowaną na rynek krajowy, i nieco mniejszego 

wśród firm eksportujących. Przy czym wśród eks-

porterów, podobnie jak było to w ubiegłym kwarta-

le ponad 18% firm planuje zwiększyć swoje zadłu-

żenie, a wśród firm nieeksportujących zaledwie 

13%. Wśród firm ze sprzedażą zorientowaną na 

rynek krajowy wzrost salda wynikać będzie ze 

wzrostu odsetka firm planujących wyraźnie zwięk-

szyć zadłużenie. Przedsiębiorstwa nieeksportujące 

częściej niż eksporterzy przewidują stabilizację 

popytu i liczby nowych zamówień w relacji do 

wcześniejszego kwartału (w ich przypadku odno-

towano również spadek odsetka tych podmiotów, 

które spodziewają się ograniczenia zamówień).   

Wykres 86 Wskaźnik popytu na kredyt wśród firm 

sklasyfikowanych ze względu na docelowy rynek 

zbytu  
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Ramka 4 Dostępność finansowania bankowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP w Unii Europejskiej 

(wyniki ankiety półrocznej KE)19 

Według ostatnich dostępnych danych porównujących dostępność finansowana dla sektora przedsię-

biorstw, w krajach Unii Europejskiej finansowanie bankowe, w tym kredyty celowe, obrotowe, linie 

kredytowe pozostają zasadniczym źródłem finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsię-

biorstw. Według danych Komisji Europejskiej ponad połowa badanych przedsiębiorstw twierdzi, że 

korzysta lub zamierza korzystać z tego źródła finansowania. Dostępność kredytów poprawia się, nie-

mniej w latach od 2009-2013 była to druga, pod względem istotności, bariera dla funkcjonowania MSP 

w Europie. W 2014 r. za sprawą luzowania polityki kredytowej banków, poprawiła się odstępność 

kredytów, co spowodowało, że brak dostępności kredytów był już piątą co do ważności barierą w 

prowadzeniu działalności. Najwięcej problemów z pozyskaniem kredytów mają wciąż firmy z krajów 

o nierozwiązanych problemach w skali makro, pochodzące z Cypru, Grecji i Słowenii (tu od 45% do 

28% firm twierdzi, że jest to ich największy problem, większy nawet niż przodujący od wielu lat pro-

blem niedostatecznego popytu). Z kolei najrzadziej trudności z dostępem do finansowania mają firmy 

szwedzkie, duńskie i czeskie (w tych krajach tylko 7% badanych MSP boryka się z tym ograniczeniem). 

Na tle Europy, polski sektor MSP wypada dość dobrze, około 10% małych i średnich firm (wobec śred-

niej unijnej 13%) twierdzi, że to właśnie dostęp do finansowania najpoważniej utrudnia ich funkcjono-

wanie i dalszy rozwój. 

Dla wielu przedsiębiorstw europejskich z sektora MSP problemem jest samo aplikowanie o kredyt. 

Wśród najczęściej wymienianych powodów, dla których przedsiębiorstwa nie zdecydowały się ubie-

gać o kredyt było niedopasowanie (rzeczywiste lub przewidywane) tej formy finansowania do rodzaju 

działalności firmy. W Europie utrzymuje się wysoki odsetek małych i średnich firm obawiających się 

ubiegać o kredyt z uwagi na możliwość odrzucenia wniosku przez banki. W całej Europie od pierw-

szego badania z 2009 r. do 2014 r. obserwuje się powolne pogłębianie zjawiska pasywności kredytowej 

(również w strefie euro), na co wpływ ma utrzymująca się trudna sytuacja ekonomiczna kilku europej-

skich krajów (członków strefy euro).W Polsce odsetek firm zniechęconych kredytowo sięga obecnie 5% 

i według danych Komisji Europejskiej, w odróżnieniu do większości krajów EU, spadł o 3 pp. w okre-

sie od 2009 r.  

Najistotniejszym powodem nieubiegania się o finansowanie bankowe przez europejskie firmy jawi się 

nieadekwatność tej formy finansowania do ich potrzeb (w Polsce było to 57%, a średnio w UE 67%). Na 

tle krajów naszego regionu, ale również na tle całej EU, w Polsce istotnym powodem nieubiegania się o 

kredyt był jego wysoki koszt(na ten czynnik wskazało 18% badanych wobec 11% w całej UE), a także 

skomplikowane procedury dokumentacyjne (w Polsce 9% firm wskazało ten czynnik, podczas gdy 

średnio w UE było to 4%). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
19 European Commission, “Survey on the access to finance of enterprises (SAFE)”, Brussels 2014. Ankieta była przeprowadzana 

w odstępach półrocznych do 2012 r i obejmowała tylko sektor MSP, od 2013 r. jest materiałem opracowywanym raz w roku, 

ostatnia dostępna dotyczy 2014 r. i dotyczy również sektora dużych przedsiębiorstw. Z uwagi jednak na dużo większą do-

stępność finansowania dla dużych przedsiębiorstw, szczegółowa analiza prezentowana w raporcie dotyczy sektora MSP.  
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Wykres 87 Powody nieubiegania się o finanso-

wanie bankowe (kredyty celowe, linie kredytowe) 

 

Wykres 88 Odsetki przedsiębiorstw nieubiegają-

cy się o kredyt z obawy przed odrzuceniem 

wniosku 

 

W większości krajów UE, małe i średnie firmy częściej ubiegały się o kredyty w linii kredytowej (karty 

kredytowe) niż kredyty celowe, dużo łatwiej było również uzyskać takie finansowanie. W Polsce (zain-

teresowanie kredytami celowymi przejawiało 24% badanych firm, podczas gdy po kredyty w linii kre-

dytowej ubiegało się niemal 40%). Podobnie było z wielkością przyznanych kwot. Znacznie większy 

procent kwoty można było pozyskać jeśli przedsiębiorstwo ubiegało się o kredyt w linii. Na tle naszego 

regionu wyraźnie wyróżniają się firmy czeskie, wśród których ponad połowa nie ubiegała się o kredyt 

z uwagi na posiadanie wystarczających środków własnych. Z drugiej strony, czeskie firmy jeśli zdecy-

dowały się aplikować o kredyt to najczęściej dostawały całą kwotę o jaką aplikowały. Wśród 28 krajów 

UE, w Czechach było najwięcej przedsiębiorstw (niemal 70%), które twierdziły, że dostępność finanso-

wania nie uległa zmianie w relacji do wcześniejszego badania, a ponad 20% powiedziało, że się nawet 

poprawiła. W przypadku polskiego sektora MSP, przewaga firm, które odczuły poprawę dostępność 

finansowania bankowego nad pogorszeniem sięgnęła 16 pp. Z kolei wyraźną przewagę firm sektora 

MSP, które twierdzą, że nastąpiło pogorszenie dostępności finasowania nad poprawą odnotowano na 

Cyprze, Słowenii i przede wszystkim w Grecji, ale również w gospodarkach o ustabilizowanej sytuacji 

makroekonomicznej tj. Holandii, Austrii, Francji.  

Wykres 89 Zainteresowanie MSP ubieganiem się 

o finansowanie bankowe 

 

Wykres 90 Wynik ubiegania się sektora MSP o 

finansowanie bankowe  
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Cena kredytów 

Oprocentowanie kredytów złotowych zarówno 

w segmencie kredytów długoterminowych, jak 

i kredytów krótkoterminowych delikatnie się 

obniżyło w relacji do poprzedniego kwartału.  

 

W II kw. br. oprocentowanie długo- i krótkotermi-

nowych kredytów złotowych wyraźnie spadło w 

ujęciu rocznym, oraz w relacji do poprzedniego 

kwartału. Decyzję RPP o obniżce podstawowych 

stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego 

podjęte w zeszłym kwartale przełożyły się na ogra-

niczenie oprocentowania, w tym także na obniżenie 

marży od kredytów długoterminowych. Mediana 

marży na kredytach krótkookresowych utrzymała 

się na niezmienionym od trzech kwartałów pozio-

mie.   

Stabilizacja marż i spadek stóp procentowych 

sprawił, że mediana udziału marży w całkowitym 

oprocentowaniu kredytów krótkoterminowych po 

raz kolejny wzrosła. Ten wzrost udziału marży w 

przypadku kredytów krótkoterminowych jest efek-

tem braku zmian wysokości marży i spadku bazo-

wych stóp procentowych. Z informacji płynących 

od przedsiębiorstw wynika, że mediana udziału 

marży w całkowitym oprocentowaniu kredytów 

wynosi 42% w przypadku kredytów krótkotermi-

nowych i 44% w przypadku kredytów długotermi-

nowych.  

Spadek oprocentowania nie dotyczył w równym 

stopniu całego sektora przedsiębiorstw, w przy-

padku niektórych grup oprocentowanie nawet 

wzrosło. 

 

 

Wykres 91 Mediana oprocentowania kredytów 

złotowych dla przedsiębiorstw  

 

Wykres 92 Mediany marży na kredytach złotowych 

oraz mediana udziału marży w całkowitym opro-

centowaniu kredytów dla przedsiębiorstw 

 

W odniesieniu do większości przekrojów klasyfika-

cyjnych w II kw. br. utrzymało się wyraźne zróżni-

cowanie wysokości i zmian oprocentowania kredy-

tów krótko- i długoterminowych między klasami. 

W obu segmentach podrożały kredyty dla firm 

sektora MSP oraz dla firm energetycznych, przy 

czym te ostatnie korzystają wciąż z najtańszych 

kredytów (odsetek firm które planują zaciągać no-

we kredyty jest w tej grupie podmiotów na wyż-

szym poziomie niż średnio w badanej populacji). W 

II kw. br. w segmencie kredytów krótkotermino-

wych najbardziej wzrosła marża w przypadku firm 

produkujących dobra trwałego użytku, ale jedno-

cześnie ograniczona zastała tu marża od kredytów 

długoterminowych. Wciąż najdroższe kredyty za-

równo krótko- jak i długoterminowe otrzymują 

firmy usługowe (prawdopodobnie są to przedsię-

biorstwa dla których brak stosownych zabezpieczeń 
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jest rekompensowany wyższym kosztem kredytu) 

oraz firmy ze sprzedażą zorientowaną na rynek 

krajowy. 

Wykres 93 Mediana marży na kredytach krótko-

terminowych złotowych dla przedsiębiorstw w 

wybranych klasyfikacjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 94 Mediana marży na kredytach długoter-

minowych złotowych dla przedsiębiorstw w wy-

branych klasyfikacjach 
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Płynność i zdolność do obsługi zobowiązań 

W II kw. br. sytuacja płynnościowa sektora 

przedsiębiorstw poprawiła się po raz kolejny. 

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłuże-

nia kredytowego pozostaje wysoka, poprawia 

się również jakość obsługi zobowiązań kredy-

towych.  

Odsetek przedsiębiorstw informujących o bez-

piecznej sytuacji płynnościowej znajduje się obecnie 

na jednym z historycznie wysokich poziomów. W 

II kw. br. udział firm w próbie deklarujących posia-

danie bezpiecznego poziomu płynności finansowej 

wzrósł jednak już tylko nieznacznie. Na podobnie 

dobrym poziomie kształtuje się zdolność przedsię-

biorstw do obsługi zobowiązań bankowych, tu 

odnotowano kolejny przyrost odsetka firm deklaru-

jących terminową obsługę zadłużenia kredytowego. 

Zmniejszająca się populacja kredytobiorców może 

oznaczać, że po kredyty bankowe coraz częściej 

występują głównie te firmy, które nie mają proble-

mu z jego spłatą. Efektem tego jest zmniejszenie 

udziału kredytów o obniżonej jakości20 w sumie 

kredytów udzielonych przedsiębiorstwom.  

Deklarowana jakość obsługi zobowiązań handlo-

wych pozostaje na jednym z wyższych poziomów 

biorąc pod uwagę analizowany okres. Sprzyja temu 

korzystna sytuacja gospodarcza. Poprawa wyników 

finansowych przedsiębiorstw przełożyła się tym 

samym na wzrost płynność kolejnych firm i więk-

szą ich zdolność do regulowania zobowiązań han-

dlowych. Odsetek firm bez problemów z regulo-

waniem zobowiązań wobec kontrahentów od 

                                                                                                             
20 Udział należności o obniżonej wartości sektora bankowego 

od przedsiębiorstw na koniec maja wyniósł 11,2%. Firmy 

mają więcej problemów z obsługą kredytów walutowych 

niż złotowych. Dynamika zmian walutowych kredytów o 

obniżonej wartości w obu sektorach (MSP i dużych firmach) 

jest wyższa niż w przypadku kredytów złotowych o obni-

żonej jakości.   

2012 r. pozostaje w delikatnym trendzie wzrosto-

wym.  

Poprawa wyników finansowych sektora przedsię-

biorstw przekłada się na poprawę płynności. Tę 

rosnącą płynność sektora obserwuje się w rosną-

cych zasobach środków pieniężnych ulokowanych 

na rachunkach bankowych. Według danych staty-

styki bankowej NBP w maju br. odnotowano 17% 

wzrost depozytów bieżących i niższy przyrost de-

pozytów terminowych21. Wyższe tempo gromadze-

nia środków na rachunkach bieżących względem 

rachunków terminowych obserwuje się od połowy 

2012 r. Obecnie depozyty bieżące stanowią ponad 

połowę całkowitych depozytów sektora przedsię-

biorstw.  

Wykres 95 Płynność finansowa przedsiębiorstw 

(odsetek odpowiedzi) 

 

Po raz kolejny wyraźną poprawę w zakresie płyn-

ności i obsługi zobowiązań odnotowuje się w sekto-

rze MSP. Przedsiębiorstwa najmniejsze w istotny 

sposób przyczyniają się do poprawy sytuacji całego 

sektora. W II kw. br. jedynie w obszarze regulowa-

nia zobowiązań wobec banków nie odnotowano tu 

                                                                                                             
21 W maju 2015 r. depozyty przedsiębiorstw były o 10% wyż-

sze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 2% wyż-

sze niż w miesiącu poprzednim. Depozyty terminowe 

zwiększyły się o 2% r/r. 
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kolejnej poprawy sytuacji, warto jednak zauważyć, 

ze odsetek firm zatrudniających do 50 osób i termi-

nowo wywiązujących się z zobowiązań kredyto-

wych, jest na jednym z wyższych poziomów w 

okresie po kryzysie z 2008/2009 roku. 

Wykres 96 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz 

pozabankowego (odsetek odpowiedzi) 

 

Wykres 97 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością w sektorach 

 

Wykres 98 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługą zadłużenia bankowego wg 

sektorów

 
 

Wykres 99 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługą zobowiązań handlowych w 

klasach wielkości 

 

Sytuacja w sektorze budowlanym jest wciąż słabsza 

niż w pozostałych sekcjach, jednak wyraźnie się 

poprawia. Obecnie zarówno niedostateczna płyn-

ność, jak i zaleganie z terminową spłatą zobowiązań 

są obserwowane w coraz mniejszej grupie firm 

budowlanych. Wciąż jednak małe firmy budowlane 

należą do tej części sektora, który podlega silnym 

naciskom ze strony rynku.  

Wykres 100 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością wg sekcji 

 

W sektorze usług płynność i zdolność do termino-

wego regulowania zobowiązań deklaruje rosnący, 

wysoki odsetek przedsiębiorstw. Za obserwowaną 

poprawę wskaźników odpowiadają przede wszyst-

kim firmy świadczące usługi dla biznesu, tu ponad 

95% ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje 

bardzo dobrą sytuację płatniczą. W firmach świad-

czących usługi dla konsumentów i, w jeszcze w 

mniejszym wymiarze, wśród firm oferujących usłu-

gi nierynkowe, odsetki firm płynnych i terminowo 
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wywiązujących się z zobowiązań pozostają znacz-

nie niższe i wolniej przyrastają. 

Wykres 101 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługę zadłużenia handlowego wg 

sekcji 

 

Wśród firm usługowych pozytywnie wyróżnia się 

również transport. Deklarowana sytuacja finansowa 

firm transportowych jest bardzo dobra – ponad 80% 

sekcji twierdzi, że posiada zadowalający poziom 

płynności. 

Sytuacja płynnościowa firm eksportujących pozo-

staje znacznie lepsza niż przedsiębiorstw ze sprze-

dażą zorientowaną wyłącznie na rynek krajowy.  

Wykres 102 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

terminową obsługę zadłużenia bankowego wg 

sekcji 

 

Warto jednak zauważyć, że również w tej grupie 

wszystkie z monitorowanych wskaźników uległy 

poprawie (zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwar-

talnym). W ostatnim kwartale widoczna była po-

prawa sytuacji finansowej eksporterów wyspecjali-

zowanych względem tych, których przychody z 

eksportu nie przekraczają 50% całkowitych przy-

chodów. Może to być efektem nieco lepszych ocen 

bieżącego eksportu, oraz lepszej sytuacji ekono-

micznej właśnie tej klasy eksporterów. 

Wykres 103 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

brak problemów z płynnością wg docelowego ryn-

ku zbytu 
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Aneksy 

Uwagi metodologiczne  

1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w II kw. br. i 

przewidywania na III kw. 2015 r.  

2. W czerwcu br. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięły udział 1572 podmioty wybrane z terenu całe-

go 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. Dodatkowym źródłem informacji w bieżącej edycji były wyniki badania rocznego AR NBP, przeprowa-

dzonego w okresie kwiecień-maj br. na próbie 1276 firm, pokrywających się w dużym stopniu z próbą 

SM NBP (1063 firmy wzięły udział w obu badaniach). Wyniki te zostały umieszczone przede wszystkim 

w ramkach. I tak, Ramka 1 opisuje sytuację w kraju. Ramka 3 zawiera zaś analizę skutków deflacji. 

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

tracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożno-

ścią. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa. 

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 nie-

ruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług admini-

strowania 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 (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i duże 

przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 

 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty. 

 wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów, gospodarka odpadami, usługi 

nierynkowe (głównie: edukacja i zdrowie). 

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

tem 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 „s.a.” – seasonally adjusted.  
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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 prze-

ciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kolejne ćwiartki takiego wykresu odpowiadają kolejnym fazom 

cyklu koniunkturalnego (szczegóły techniczne zamieszczono w aneksie). 

Wykres 104 Komponenty cykliczne wskaźników 

bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognozowa-

nej sytuacji ekonomicznej 

  
Wykres 105 Komponenty cykliczne wskaźnika 

prognoz produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, 

oraz salda oceny zapasów 

  

Obserwowane w ostatnim czasie zmiany tendencji 

średniookresowych analizowanych wskaźników nie 

są zbyt dynamiczne (składowe cykliczne wskaźni-

ków kształtują się relatywnie blisko początku układu 

współrzędnych wykresów fazowych), co sugeruje 

względną stabilizacje sytuacji ekonomicznej i utrzy-

manie umiarkowanego tempa rozwoju w najbliższej 

przyszłości. Ze względu na różnokierunkowe ten-

dencje w kształtowaniu komponentów cyklicznych 

badanych indeksów utrudnione jest jednak wnio-

skowanie o aktualnej pozycji cyklicznej polskiej go-

spodarki. 

Komponent cykliczny wskaźnika oceny bieżącej 

sytuacji ekonomicznej w ostatnich kwartałach odno-

towywał poprawę i obecnie wskazuje na pozytywny 

stan koniunktury. Jednocześnie pogorszenie w sto-

sunku do końca 2014 roku obserwuje się w przypad-

ku składowej cyklicznej wskaźnika prognozowanej 

ogólnej sytuacji ekonomicznej, co według czerwco-

wego badania sugeruje występowanie neutralnego 

stanu koniunktury. Ostanie pogorszenie tego indeksu 

wskazuje na ryzyko niewielkiego spowolnienia tem-

pa rozwoju gospodarczego w najbliższej przyszłości. 

Pogorszenie nastrojów odnośnie oczekiwanej sytuacji 

ekonomicznej wynika ze słabszych prognoz w obsza-

rze produkcji. Jednocześnie w ostatnim badaniu od-

notowano niewielką poprawę wskaźnika prognoz 

eksportu, co wpłynęło na wyhamowanie tendencji 

spadkowej składowej cyklicznej tego indeksu. Pogor-

szeniu uległa natomiast składowa cykliczna wskaź-

nika oceny salda zapasów. 

Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej

Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
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Wykres 106 Komponenty cykliczne wskaźnika 

wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika 

prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika nowych 

inwestycji 

 

 

Po okresie wyraźnej poprawy, trwającym do końca 

2014 roku, negatywne tendencje ujawniły się także w 

obszarze zatrudnienia, gdzie odnotowano spadek 

składowej cyklicznej wskaźnika prognostycznego, i 

to pomimo pozytywnych sygnałów płynących z ob-

szaru nowych inwestycji. Poziom stopnia wykorzy-

stania mocy wytwórczych, a zatem i składowa cy-

kliczna tego wskaźnika, od dłuższego czasu kształtu-

ją się na względnie stabilnym poziomie.  

  

  

Wskaźnik prognoz zatrudnienia

Wskaźnik nowych inwestycji

Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
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Formularz badania ankietowego  
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