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Streszczenie 

Streszczenie 

W I kw. 2018 r. popyt w sektorze przedsiębiorstw utrzymał się na dobrym poziomie, niemniej nastąpił 
spadek dynamiki przychodów ze sprzedaży; zwłaszcza eksportowej. Również w II kw. br., zgodnie z 
deklaracjami przedsiębiorstw, popyt oceniany był jako silny. Świadczy o tym m.in. wysoki stopień 
wykorzystania zdolności produkcyjnych. Rozkłada się on jednak nierównomiernie m.in. w podziale 
branżowym – zjawisko bardzo wysokiego wykorzystania możliwości produkcyjnych w największej 
mierze dotyczy Budownictwa. Perspektywy dla popytu na III kw. 2018 r. także pozostały dobre; zarówno 
w odniesieniu do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. 

Koszty w sektorze przedsiębiorstw rosły w I kw. br. szybciej niż przychody. Najszybciej zwiększały się 
koszty pracy, co jednak nie przełożyło się na znaczący wzrost udziału tych kosztów w kosztach ogółem. 
Do wzrostu kosztów pracy przyczynił się zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. Zgodnie z 
deklaracjami przedsiębiorstw w II kw. br. zwiększyły się problemy z nieobsadzonymi stanowiskami 
pracy. Natomiast plany na III kw. sugerują nieco niższe niż w II kw. potrzeby związane z pozyskaniem 
pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń choć pozostanie duża, nie powinna 
zatem w najbliższym czasie nasilać się. 

W I kw. odnotowano zarówno spadek wyników finansowych, jak rentowności w sektorze 
przedsiębiorstw. Szybciej niż przychody rosły koszty działalności - głównie ze względu na ujemne różnice 
kursowe. Pogorszenie sytuacji firm widoczne było również w prognozach formułowanych przez 
respondentów badań ankietowych. Jednocześnie, głównie w branżach zorientowanych na rynek krajowy, 
w tym m.in. w handlu i budownictwie, zwiększył się odsetek firm rentownych i wzrosła mediana rozkładu 
wskaźnika rentowności. Spadek rentowności obserwowany był zaś przede wszystkim w grupie 
eksporterów. 

Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw ich ogólna sytuacja w II kw. pozostała dobra, przy jednak 
widocznym pogorszeniu prognoz na III kw. i w horyzoncie rocznym. Spadek optymizmu oczekiwań 
związany był w największym stopniu z przewidywanym dalszym wzrostem kosztów. 

Inwestycje w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w I kw. br., a tempo tego wzrostu - poza branżą 
energetyczną - było wysokie. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw - podobnie jak w 
2017 r. - rosły głównie dzięki ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw z przewagą kapitału publicznego. 
Poziom nakładów tych firm jest jednak wciąż niski: tak w stosunku do lat 2014-2015, jak i w relacji do 
posiadanego majątku trwałego. Dynamika inwestycji firm prywatnych była słabsza niż przedsiębiorstw 
publicznych, ale poziom inwestycji tego sektora jest historycznie wysoki i mało zmienny w relacji do 
majątku. W świetle prognoz SM NBP można oczekiwać dalszego ożywienia inwestycji w 
przedsiębiorstwach sektora publicznego. 

W I kw. 2018 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek lekko wzrosło – w większym 
stopniu jako efekt wzrostu zadłużenia krótkoterminowego niż zmian po stronie zobowiązań 
długoterminowych. Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem kredytem bankowym pozostało 
umiarkowane, a w II kw. br. odnotowano zarówno spadek odsetka firm wnioskujących o kredyt, jak i 
odsetka przedsiębiorstw planujących aplikowanie o tę formę finansowania w III kw. br. W I półroczu br. 
sytuacja płynnościowa i płatnicza sektora przedsiębiorstw pozostawała stabilna i bezpieczna. 
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Streszczenie 

W I kw. br. odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce polskiej. 
Przyczyniło się do tego wyhamowanie wzrostu cen zaopatrzenia zużywanego w produkcji. Dość powolny 
obecnie wzrost cen produkcji globalnej może jednak przyspieszyć w III kw. w wyniku wzrostu dynamiki 
cen producenta w przemyśle. Taki wzrost sugerują również dane ankietowe.  
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 
W I kw. 2018 r. dynamika sprzedaży wyniosła 4,7% r/r, przy wyraźnie słabszym wzroście eksportu, 
zarówno w ujęciu nominalnym (1,2% r/r), jak i po urealnieniu wskaźnikiem PPI dla produkcji 
eksportowej (2,7% r/r). Silne obniżenie dynamiki sprzedaży zagranicznej nastąpiło m.in. w branżach o 
wysokim udziale w eksporcie sektora przedsiębiorstw –motoryzacyjnej oraz spożywczej1. Czynnikami 
oddziałującymi negatywnie na eksport w I kw. 2018 r. mogły być m.in. wyhamowanie wzrostu 
gospodarczego i importu w gospodarce niemieckiej oraz umocnienie złotego względem głównych walut. 
Spadek dynamiki sprzedaży krajowej był natomiast relatywnie niewielki i miał charakter nominalny. 

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

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

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

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

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

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

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

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

                                                             
1 Spadek dynamiki eksportu odnotowano m.in. w produkcji pojazdów samochodowych (-16,6 pp. kw/kw), artykułów 
spożywczych (-7,2 pp. kw/kw) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (-15,1 pp. kw/kw). Wymienione działy 
odpowiadały w I kw. 2018 r. za ok. 32% eksportu sektora przedsiębiorstw. 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Wzrosły mediany dynamiki sprzedaży krajowej i zagranicznej. Zwiększyły się także udziały 
przedsiębiorstw, które odnotowały wzrost sprzedaży krajowej i zagranicznej w relacji rocznej. Duży 
wpływ na te wyniki miały jednak efekty związane ze zmniejszeniem się populacji przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 49 osób i objętych sprawozdawczością F-01 GUS (o 2% r/r), w tym liczby 
eksporterów - o 4,4% r/r (o 1,4 pp. ze względu na zmiany w liczebności populacji przedsiębiorstw objętych 
powyższym badaniem i o 3 pp. - ze względu na rezygnację z prowadzenia działalności eksportowej w grupie 
firm aktywnych w obu okresach).  

W II kw. 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik 
wykorzystania zdolności produkcyjnych kształtował się na poziomie zbliżonym do historycznego 
maksimum, a odsetek przedsiębiorstw deklarujących niedostateczny popyt jako barierę rozwoju – do 
historycznego minimum. Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych rozkłada się jednak 
nierównomiernie m.in. w podziale branżowym – zjawisko bardzo wysokiego wykorzystania możliwości 
produkcyjnych w największej mierze dotyczy Budownictwa (szersza analiza zjawiska została 
zaprezentowana w Ramce 1). Równocześnie wskaźniki niedoboru zapasów produktów gotowych i towarów 
kształtują się na najwyższych poziomach w historii badania. O niedoborze zapasów informują zarówno 
eksporterzy, jak i firmy zorientowane wyłącznie na rynek krajowy. Tymczasem zapasy w sektorze 
przedsiębiorstw rosły w I kw. szybciej niż sprzedaż (w I kw. br. zapasy ogółem zwiększyły się o 8,4% r/r). W 
świetle danych ankietowych nie był to jednak skutek problemów z ulokowaniem sprzedaży. 

Wykres 5 Bariera popytu (s.a.) i stopień 
wykorzystania zdolności produkcyjnych (s.a.) [w 
%] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

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

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Przedsiębiorstwa o wysokim wykorzystaniu zdolności produkcyjnych podejmują różnego typu działania 
adaptacyjne; m.in. dokonują selekcji zleceń, przekazują je podwykonawcom lub inwestują w nowe moce. 
Firmy znajdujące się w takiej sytuacji rzadziej natomiast zmieniają ceny. Działania podejmowane przez 
przedsiębiorstwa w sytuacji wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych zależą w dużej mierze od 
specyfiki branżowej. W budownictwie i usługach dominuje selekcja zleceń i podwykonawstwo, a w handlu 
i usługach – selekcja zleceń i zwiększanie zatrudnienia. Przedsiębiorstwa przemysłowe (w tym przede 
wszystkim z przetwórstwa przemysłowego) w największym stopniu inwestują natomiast w potencjał 
wytwórczy. Choć w żadnej z analizowanych branż główną reakcją adaptacyjną nie było podnoszenie cen, 
działanie to relatywnie często podejmowano w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Wykres 7 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących, 
zbliżone do pełnego wykorzystanie zdolności 
produkcyjnych [w %] 
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 8 Działania adaptacyjne w związku z 
wysokim wykorzystaniem zdolności produkcyjnych 
[odsetek przedsiębiorstw] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Perspektywy dla popytu na III kw. 2018 r. są dobre; zarówno dla sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. 
Wskaźniki prognoz popytu, produkcji oraz eksportu uległy niewielkim zmianom w relacji kwartalnej i wciąż 
notują wartości wyraźnie przekraczające długookresowe średnie. W przekroju branżowym prognozy popytu 
wzrosły w transporcie oraz wśród przedsiębiorstw produkujących nietrwałe dobra konsumpcyjne oraz 
oferujących usługi konsumenckie. 

Wykres 9 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu i 
produkcji [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 10 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.) [w 
pp.]  
 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Ramka 1 Zdolności produkcyjne - charakter ekonomiczny i procesy adaptacyjne 

Rozumienie przez przedsiębiorstwa kategorii „maksymalne zdolności produkcyjne” jest zróżnicowane 
i w dodatku wykazuje wysoką zależność od specyfiki branżowej. Technicznie - jako poziom działalności 
przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji – definiuje je, w zależności od branży, od 44% do 78% 
respondentów. Ujęcie ekonomiczne, charakteryzujące tę kategorię jako skalę działalności, która 
minimalizuje koszty przeciętne, występuje w przypadku około 20% firm. Pozostałe przedsiębiorstwa 
jeszcze inaczej podchodzą do tej kwestii. Te różnice mają istotne konsekwencje dla oceny skutków 
ekonomicznych wysokiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. O ile bowiem firmy 
definiujące to maksimum technicznie nie mogą w krótkim czasie fizycznie zwiększyć produkcji, a ich 
działania adaptacyjne muszą polegać na selekcji lub delegowaniu zleceń i/lub podnoszeniu cen, o tyle 
pozostałe przedsiębiorstwa są w stanie to uczynić. Oczywiście zwiększenie skali działalności w tym 
ostatnim przypadku pociąga za sobą pewne dodatkowe koszty – bądź to na poziomie samego 
przedsiębiorstwa (konieczność zapłaty za dodatkową pracę, wzrost zużycia i awaryjności maszyn i 
urządzeń etc.), bądź także dla odbiorcy końcowego (pogorszenie jakości produktów, zakłócenia w 
dostawach itd.). W efekcie może to pogarszać rentowność przedsiębiorstwa, a nawet zagrażać jego 
wypłacalności czy zdolności do generowania trwałej nadwyżki ekonomicznej. Jeśli jednak działania 
adaptacyjne są przez przedsiębiorstwo stosowane racjonalnie, może ono uniknąć tak poważnych skutków.  

Interpretując wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych należy pamiętać o powyższych 
uwarunkowaniach. W szczególności o tym, że może być on zarówno ułomnym wskaźnikiem luki 
popytowej, jak i niedoskonałym, zwłaszcza w krótkim horyzoncie wyprzedzającym indykatorem popytu 
inwestycyjnego. Szczególnie ostrożnie powinny być interpretowane deklaracje dotyczące wykorzystania 
zdolności produkcyjnych w handlu i usługach (niestandardowa definicja zdolności produkcyjnych) oraz 
budownictwie (częste wykorzystanie obcych zdolności produkcyjnych). 

Wyniki AR NBP pokazują także, że przedsiębiorstwa dość skutecznie radzą sobie z barierami 
wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych. W szczególności, prawdopodobieństwo 
wystąpienia zatorów płatniczych na skutek zaległości produkcyjnych z tego powodu jest niewielkie. 
Odsetek przedsiębiorstw deklarujących równoczesne występowanie zaległości produkcyjnych i 
niewystarczających zdolności produkcyjnych jest niski i koncentruje się w przetwórstwie przemysłowym. 
Wśród przedsiębiorstw deklarujących niewystarczające zdolności produkcyjne duży odsetek 
przedsiębiorstw (od 38% w usługach do 48% w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym) ma 
możliwość zwiększenia skali działalności. Także przeciętne wykorzystanie zdolności produkcyjnych 
mieści się w przedziale wartości optymalnych.  

 

 

I Problem różnego definiowania zdolności produkcyjnych podejmuje np. Klein, L. R. (1960): Some Theoretical Issues in the 
Measurement of Capacity, Econometrica, Vol. 28, No. 2 (Apr., 1960), pp. 272-286 oraz Berndt, E. R i C. J. Morrison (1981): 
Capacity Utilization Measures: Underlying Economic Theory and an Alternative Approach, The American Economic Review, 
Vol. 71, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Third Annual Meeting of the American Economic Association (May, 
1981), pp. 48-52. 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Wykres 11 Definicja zdolności produkcyjnych 
stosowana w przedsiębiorstwie [odsetek 
odpowiedzi, %] 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP 

Wykres 12 Czy zdolności produkcyjne przedsię-
biorstwa uwzględniają możliwe do wykorzysta-
nia obce zdolności produkcyjne (np. oddziały 
firmy, podwykonawcy) [odsetek odpowiedzi, %] 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP 

 Wykres 13 Rzeczywisty oraz optymalny z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa przedział wykorzysta-
nia zdolności produkcyjnych [%] 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP 

Wykres 14 Rzeczywiste wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych w relacji do optimum 
[odsetek odpowiedzi, %] 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP 

 Wykres 15 Występowanie zaległości produkcyjnych 
wśród przedsiębiorstw o niewystarczających 
zdolnościach produkcyjnych [odsetek odpowiedzi, %] 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP 

Wykres 16 Możliwość zwiększenia produkcji 
wśród przedsiębiorstw o niewystarczających 
zdolnościach produkcyjnych [odsetek 
odpowiedzi, %] 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP 
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Koszty pracy i wydajność 

Koszty pracy i wydajność 
W I kw. br. koszty pracy były najszybciej rosnącą kategorią, choć wolniej niż w poprzednim kwartale, 
wśród głównych rodzajów kosztów. W ujęciu rocznym koszty te, w analizowanej populacji 
przedsiębiorstw2, zwiększyły się o 9,1% r/r, tj. o 4,3 pp. szybciej od kosztów usług obcych i o 3,7 pp. szybciej 
od kosztów materiałów i surowców. Pomimo względnie wysokiej dynamiki kosztów pracy struktura 
kosztów sektora dużych i średnich przedsiębiorstw nie uległa znaczącej zmianie – w I kw. br. koszty pracy 
stanowiły 12,6% kosztów ogółem. Roczna dynamika kosztów pracy, w relacji do poprzedniego kwartału, 
obniżyła się o 1,9 pp. co jednak można w dużym stopniu przypisać efektowi zmian wielkości analizowanej 
subpopulacji przedsiębiorstw3. W przedsiębiorstwach, które sprawozdawały się w dwóch kolejnych latach 
koszty pracy rosły w zbliżonym tempie co w poprzednim kwartale, tj. o 10,5% r/r.  

Udział kosztów pracy rośnie najszybciej, w dalszym ciągu, w usługach. W I kw. 2018 r. udział kosztów 
pracy w kosztach operacyjnych wyniósł tam 13,5%, tj. o 1 pp. więcej względem poprzedniego kwartału, i o 
0,6 pp. więcej względem I kw. 2017 r., a przy tym najwięcej od 2003 r. (przy minimum na poziomie 10,6% 
uzyskanym w III kw. 2012 r.). Wśród firm usługowych wzrosty tego wskaźnika obserwuje się w wielu 
branżach, w tym szczególnie silne m.in. w Działalności związanej z oprogramowaniem -  w ciągu roku udział 
tych kosztów zwiększył się tam o 3,5 pp. i wyniósł 51,4%, zaś w ciągu ostatnich 10 lat udział podniósł się 
niemal o 14 pp. Wyraźny wzrost udziału kosztów pracy zauważalny jest także w Przetwórstwie 
przemysłowym.  

Do wzrostu kosztów pracy w I kw. br. przyczynił się zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. 
Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w I kw. br. zwiększyła 
się do 8,0% r/r, a tempo wzrostu wynagrodzeń kształtowało się powyżej średniej z ostatnich 10 lat. 
Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw zwiększających zatrudnienie o 10,4 pp. przewyższał udział firm 
dokonujących redukcji, a dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które sprawozdawały swoje wyniki 
finansowe w dwóch kolejnych latach wyniosła 2,8% r/r. Podobnie jak w przypadku kosztów pracy, zmiany 
w subpopulacji przedsiębiorstw dużych i średnich oddziaływały ujemnie na dynamikę zatrudnienia4, 
obniżając ją o 2,5 pp. względem poprzedniego kwartału, tj. do 1,3% r/r. Miesięczne dane o zatrudnieniu w 
SP pow. 9 zatrudnionych, publikowane przez GUS, wskazują natomiast na utrzymywanie się relatywnie 
stabilnej tendencji wzrostowej zatrudnienia, zarówno w I kw. br., jak i kolejnych miesiącach II kw., tj. w 
kwietniu oraz maju5. Zarówno wzrost zatrudnienia jak i wynagrodzeń z wyprzedzeniem sygnalizowały 
badania SM NBP z końca ub. r. 

Na spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia w przyszłości mogą natomiast wskazywać badania 
ankietowe SM NBP. W ostatnich dwóch okresach odnotowano bowiem niewielkie spadki indeksu prognoz 
zatrudnienia. Obecny poziom wskaźnika prognoz zatrudnienia jest jednak względnie wysoki, tj. istotnie 
wyższy od wieloletniej średniej. Przedsiębiorstwa (wg SM NBP) częściej niż w poprzednim badaniu 

                                                             
2 W przedsiębiorstwach niefinansowych zatrudniających powyżej 49 pracowników 
3 Zmiany subpopulacji przedsiębiorstw średnich oraz dużych (objętych kwartalną sprawozdawczością) wiążą się z 
pojawianiem się nowych i likwidacją/przechodzeniem do innych grup „starych” firm, m.in. w wyniku tworzenia, upadłości i 
przekształcania przedsiębiorstw. Efekt zmian w populacji, który zazwyczaj ma dodatni wkład do dynamiki podstawowych 
kategorii kosztów, w I kw. br. przyczynił się do obniżenia rocznej dynamiki kosztów pracy o 1,0 pp.  
4 Zazwyczaj wkład zmian w populacji do dynamiki rocznej zatrudnienia jest pozytywny. 
5 Potwierdza to, że zmniejszenie analizowanej subpopulacji średnich i dużych przedsiębiorstw nie oznacza pogorszenia 
koniunktury w obszarze zatrudnienia. 
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wskazują też na trudności z pozyskaniem pracowników - wzrósł odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy (do poziomu 45%). Na zwiększone trudności z pozyskaniem 
pracowników mogą wskazywać także odpowiedzi przedsiębiorstw na otwarte pytanie o bariery, które mogą 
w najbliższym czasie wpłynąć na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa. Drugą najczęściej wymienianą 
barierą – przez 8,6% firm – są właśnie niedobory kadrowe (po przepisach i podatkach, wymienianych przez 
9,2% firm). Odsetek ten jest istotnie wyższy niż średnia w okresie badania, jednak obserwowana od połowy 
2016 r. tendencja wzrostowa udziału przedsiębiorstw wskazujących na ten problem uległa w 2018 r. 
wyhamowaniu, a bariera braku pracowników lekko się obniżyła. Wzrost wolnych miejsc pracy w I kw. br. 
odnotowano także w badaniu popytu na pracę prowadzonym przez GUS, choć stopa wolnych miejsc pracy 
w gospodarce polskiej kształtuje się istotnie poniżej średniej zarówno dla krajów UE, jak i regionu (wg 
Eurostatu).Częściowo może to jednak wynikać z różnic w metodzie pomiaru zjawiska. 

Wykres 17 Wskaźnik prognoz zatrudnienia oraz 
saldo odsetków przedsiębiorstw zwiekszających i 
zmniejszających zatrudnienie [w pp.] 

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

Wykres 18 Bariera braku pracowników (na 
podstawie otwartego pytania o bariery rozwoju) 
[w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Badania ankietowe SM NBP wskazują, że presja na wzrost wynagrodzeń, choć wciąż jest wysoka, 
przestała narastać. Względem poprzedniego badania obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw 
planujących podwyższyć wynagrodzenia (do 25,8%), jak i udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
planujących podwyżki (do 27,9%). Poziomy obu wskaźników na tle danych historycznych nadal są jednak 
wysokie. Zmniejszeniu uległa również skala planowanych podwyżek (o 0,8 pp.) oraz odsetek 
przedsiębiorstw obserwujących nasilenie presji płacowej, choć jednocześnie przedsiębiorcy stosunkowo 
często (67% firm) – na tle danych historycznych – sygnalizowali występowanie presji płacowej. Na poziomie 
z poprzedniego kwartału, choć powyżej wieloletniej średniej, kształtował się z kolei odsetek przedsiębiorstw, 
wskazujących w pytaniu otwartym SM NBP o bariery rozwoju, na presję płacową i wzrost kosztów 
wynagrodzeń. Jednocześnie deklaracje przedsiębiorstw dotyczące warunków oferowanych zatrudnianym 
pracownikom wskazują na utrzymywanie się stosunkowo dobrej pozycji przetargowej pracowników na 
rynku pracy. Nowi pracownicy mogą bowiem obecnie liczyć na podobne warunki finansowe, co osoby już 
zatrudnione w firmie (wg. SM NBP). 
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Wykres 19 Prognozy podwyżek płac [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 20 Presja pracowników na wzrost płac [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Wzrost wynagrodzeń, przewyższający wzrost wydajności pracy, obniżał rentowność operacyjną sektora 
przedsiębiorstw w I kw. 2018 r. Dekompozycja zmian (w ujęciu rocznym) wskaźnika rentowności na 
działalności operacyjnej6 w I kw. pokazuje, że rosnąca wydajność pracy oddziaływała na rentowność w 
podobnym stopniu co w poprzednim kwartale. Jednocześnie na rentowność negatywnie wpływały rosnące 
realne wynagrodzenia (urealnione wskaźnikiem cen produkcji). W rezultacie, bezpośrednim efektem 
czynników związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem był spadek wskaźnika rentowności o -0,7 pp. Na 
wzrost wynagrodzeń powyżej wzrostu wydajności pracy w II kw. br. wskazują także badania SM NBP. 
Odsetek firm deklarujących wzrost płac szybszy niż wydajności (20%) istotnie przewyższał udział firm, które 
odnotowały względnie wolniejszy wzrost płac (10%), choć jednocześnie różnica pomiędzy tymi udziałami 
zmniejszyła się o 2 pp. względem poprzedniego badania, Sugeruje to niewielką poprawę w tym obszarze. 
Obserwowany w drugiej połowie ub.r. oraz I kw. br., ujemny wkład wzrostu realnych wynagrodzeń 
przewyższającego wzrost wydajności pracy do zmian wskaźnika rentowności został jednak w znacznym 
stopniu skompensowany spadkiem relatywnej ceny zaopatrzenia (por. rozdział „Ceny producentów”). 

Wzrost wynagrodzeń nie spowodował przyspieszenia dynamiki cen producenta w I kw. br.  Zgodnie z 
deklaracjami firm (SM NBP), głównym czynnikiem wpływającym obecnie na ceny produkcji są bowiem 
koszty materiałów i surowców, a nie koszty pracy. Wynika to z ponad dwukrotnie większego udziału 
kosztów zaopatrzenia (28%, w 2017 r.) niż kosztów pracy (12,5%) w kosztach operacyjnych przedsiębiorstw. 
Ceny surowców charakteryzują się także większą zmiennością i powodują częstsze dostosowania cenowe u 
producentów, niż względnie stabilniejsze wynagrodzenia7. Jednocześnie wzrost wynagrodzeń jest zazwyczaj 
w znacznym stopniu kompensowany wzrostem wydajności pracy. 

 

 

                                                             
6 Ze względu na definicje wielkości w rachunkach narodowych, z których czerpane są informacje o cenach, stosowana jest tu 
nieco odmienna definicja składowych wskaźnika rentowności – zarówno przychody, jak i koszty skorygowano o wartość 
sprzedanych materiałów i towarów (a zatem uwzględniana jest jedynie marża na sprzedaży towarów, a nie cała wartość 
towarów). 
7 Wnioski z badania mechanizmów cenotwórczych w mikroprzedsiębiorstwach, przeprowadzonego przez NBP w 2017 r. 
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Wykres 21 Płace a wydajność [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 22 Odsetek firm zgłaszających nieobsadzone 
stanowiska pracy [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  
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Sytuacja finansowa 

Sytuacja finansowa 
1. Wynik finansowy, rentowność i koszty – dane finansowe   

Wykres 23 Wynik finansowy na sprzedaży oraz 
wynik finansowy obrotowy brutto [w mld zł] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  
Wyniki po korekcie – dane skorygowane o wahania wyników 
fin. w dużych spółkach będące efektem m.in. z odpisów strat 
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Wykres 24 Wskaźnik rentowności sprzedaży [w 
%] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 25 Różnice między dynamiką przychodów i 
kosztów (w tym ogółem i ze sprzedaży, w pp.) 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 26 Wkład głównych składowych kosztów 
sprzedaży do wzrostu tych kosztów [w pp.] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   

W I kw. br. zagregowany wynik finansowy i rentowność (s.a.) wypracowane przez sektor przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 49 osób zanotowały spadki. Wynik finansowy netto ogółem zmniejszył się o 9% 
r/r, tj. o 2,7 mld zł i wyniósł 27,2 mld zł. Na ten spadek złożył się niewielki (0,8% r/r) spadek wyniku na 
sprzedaży oraz wyraźne obniżenie się wyniku na pozostałej działalności, w tym niższy wynik na operacjach 
finansowych (o 2,7 mld zł r/r). W efekcie zmniejszyła się również rentowność: rentowność obrotu netto (z 
całokształtu działalności) o 0,6 pp. r/r do 3,9%, natomiast rentowność sprzedaży o 0,3 pp. r/r do 4,8%. 
Uzyskane wyniki kształtują się nieco poniżej długoletnich średnich oraz wartości medianowych, zaś skala 
spadku (w przypadkach obu wskaźników) jest na tle historycznym niezbyt duża. 

 

okres deflacji – spadek PPI 
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Wykres 27 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 
oraz z rentownością powyżej 5% [w %] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 28 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto oraz wskaźnika 
rentowności sprzedaży [w %] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 29 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w podziale na 
eksporterów i firmy sprzedające wyłącznie w kraju 
[w %] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 30 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach 
zatrudniających 1000 i więcej osób [w %] 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Szybszy wzrost kosztów niż przychodów spowodował spadek wyniku finansowego. W I kw. br. dynamika 
kosztów sprzedaży obniżyła się w mniejszym stopniu niż tempo wzrostu przychodów z działalności 
operacyjnej (5% r/r i 4,7% r/r odpowiednio). Najszybciej zwiększały się koszty wynagrodzeń (o 9,1% r/r – por. 
rozdział „Koszty pracy i wydajność”), a następnie koszty energii (o 6,0% r/r) oraz koszty surowców i 
komponentów (o 5,3% r/r), w tym przede wszystkim zakupionych w kraju (wzrost o 7,8% r/r). Wzrost 
kosztów surowców był głównie związany z dalszym wzrostem skali działalności, w tym szczególnie w 
budownictwie, jak i –w mniejszym stopniu – ze wzrostem cen surowców i materiałów wykorzystywanych 
przez producentów (por. rozdział „Ceny producentów”).   

Czynnikiem obniżającym poziom zysków w I kw. były straty na operacjach finansowych, głównie ujemne 
różnice kursowe. Wynik na operacjach finansowych obniżył się w I kw. br. o 2,7 mld zł do minus 2,3 mld zł 
i miał istotny wpływ na kształtowanie się dynamiki wyniku finansowego netto. Spadek zysków z tytułu 
transakcji finansowych pozostawał z kolei pod wpływem zmian różnic kursowych, które obniżyły się z 2,5 
mld zł na minus 0,3 mld zł w I kw. br. Niewielki negatywny efekt przyniósł również spadek otrzymanych 
dywidend (o 0,4 mld zł r/r).  
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Zmiany zyskowności na poziomie jednostkowego przedsiębiorstwa wskazują jednak na wyhamowanie 
tendencji spadkowej rentowności; przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw mniejszych, jak też firm 
działających wyłącznie na rynku krajowym. Mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto 
wyniosła 2,5%, co oznacza wzrost o 0,1 pp. w relacji do poprzedniego kwartału. Trzeci kwartał z rzędu wzrósł 
również ten wskaźnik skorygowany o wahania sezonowe. W zbliżony sposób kształtował się odsetek firm 
rentownych – odnotowano wzrost do 68,7% z 67,9% w I kw. 2017 r., zaś dane oczyszczone z wahań 
sezonowych poprawiły się trzeci kwartał z rzędu kw/kw. Wzrost powyższych wskaźników zaobserwowano 
jednak w wybranych grupach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach sprzedających towary i usługi 
wyłącznie na rynku krajowym, jak też w mniejszych przedsiębiorstwach. Natomiast w firmach 
zatrudniających 1000 i więcej osób, jak też w grupie eksporterów mediana rozkładu wskaźnika rentowności 
obrotu netto pozbawionego wahań sezonowych maleje od połowy 2016 r.  

Spadek rentowności obserwowany jest zwłaszcza w grupie przedsiębiorstw z dużym udziałem eksportu. 
Jednak trzeba też podkreślić, że eksporterzy to nadal bardziej rentowne przedsiębiorstwa niż firmy 
zorientowane tylko na kraj. Wśród branż, których wyniki podtrzymują wzrost wskaźnika rentowności w 
całej populacji można wymienić m.in.: budownictwo oraz handel detaliczny. W obu branżach poprawie 
sprzyjają szybko rosnące przychody.  Szczególnie w przypadku handlu wskaźnik rentowności wykazuje 
wyraźną tendencję wzrostową. Jednak zauważalny jest w tej branży również wzrost rotacji sprawozdających 
się firm, tj. wzrost odsetka podmiotów, które w ciągu roku zniknęły ze sprawozdawczości (nastąpił wzrost 
z 11,7% w 2017 r. na 13,9% w I kw. 2018 r.). Może być on związany ze zwiększoną liczbą przejęć w tej grupie 
przedsiębiorstw. Z kolei w budownictwie w I kw. z jednej strony odnotowano znaczny wzrost przychodów 
i w efekcie poprawę wyników finansowych i rentowności, z drugiej zaś nastąpiło dalsze pogorszenie 
płynności. 

Wykres 31 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w budownictwie i handlu 
detalicznym (dane s.a., w %) 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 32 Wskaźniki rentowności obrotu netto w 
budownictwie i handlu detalicznym (dane s.a., w 
%) 
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Dokonano także czysto technicznej dekompozycji zmian (w ujęciu rocznym) wskaźnika rentowności na 
działalności operacyjnej8, na część wynikającą z kształtowania cen relatywnych czynników produkcji 

                                                             
8 W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją 
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów 
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. 
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(zaopatrzenia oraz wynagrodzeń) względem cen produkcji, oraz ze zmian efektywności wykorzystania 
czynników produkcji (efektywności wykorzystania zaopatrzenia i produktywności pracy). Wyniki wskazują, 
że w I kw. zwiększył się negatywny wpływ wzrostu realnych wynagrodzeń, powyżej wzrostu 
produktywności pracy, na wskaźnik rentowności. Ujemny wkład netto czynników związanych z 
efektywnością wykorzystania oraz opłacaniem czynnika pracy został w części zrównoważony spadkiem cen 
relatywnych zaopatrzenia względem cen produkcji. Dodatni wpływ spadku cen relatywnych zaopatrzenia 
był jednak słabszy niż w poprzednim kwartale (por. rozdział „Ceny producentów”). Ujemnie na wskaźnik 
rentowności oddziaływało natomiast pogorszenie efektywności wykorzystania zaopatrzenia, choć wpływ 
tego czynnika był słabszy niż w poprzednim kwartale. 

Wykres 33 Wpływ zmian efektywności 
wykorzystania czynników produkcji oraz zmian cen 
relatywnych na zmiany w ujęciu rocznym 
rentowności na działalności operacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2. Opłacalność eksportu – dane ankietowe 

Wykres 34 Kurs euro, przy którym eksport i import 
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 35 Kurs dolara, przy którym eksport i 
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 
[w zł] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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W II kw. 2018 r. opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a bieżący kurs złotego nie stanowił 
ograniczenia dla opłacalności importu. W II kw. 2018 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro 
nieznacznie poprawiła się, a opłacalność eksportu rozliczanego w dolarze amerykańskim wzrosła znacząco. 
Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu 
wśród eksporterów obniżyły się do poziomów zbliżonych do historycznych minimów. Bieżące notowania 
złotego w wysokim stopniu równoważą interesy eksporterów i importerów, bowiem opłacalność importu 
również pozostaje wysoka, a odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju od 
ok. roku utrzymuje się na poziomie historycznego minimum. 

Wykres 36 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 
kursy złotego względem euro i dolara [w zł.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 37 Opłacalność eksportu [w %] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

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

W świetle wskaźnika ESI9  sytuacja Polski jest dobra i dalej wyraźnie się poprawia. Oceny sytuacji 
uzyskane dla Polski kształtują się wyraźnie powyżej średniej długookresowej. Niższy poziom wskaźnika ESI 
ma obecnie wiele innych krajów europejskich, w tym m.in.: Czechy, Francja, Hiszpania, Słowacja, Wielka 
Brytania czy Włochy. Tymczasem jeszcze pod koniec ub.r. Polska znajdowała się wśród krajów 
charakteryzujących się najniższym optymizmem ocen.  

Także ankietowane w ramach SM NBP firmy oceniały swoją sytuację ekonomiczną w II kw. br. jako dobrą 
i stabilną. Optymizm ocen zmniejszył się jednak nieznacznie zarówno względem poprzedniego kwartału, 
jak i poprzedniego roku. Pogorszenie nastrojów zanotowano przede wszystkim w przemyśle (poza 
górnictwem) oraz transporcie, jak też głównie w większych przedsiębiorstwach. O niewielkiej poprawie 
własnej kondycji poinformowały natomiast firmy budowlane oraz handel. 

Za główną barierę rozwoju, która przekłada się na ocenę i prognozy sytuacji, przedsiębiorstwa uważają 
w dalszym ciągu zmiany przepisów i prawa podatkowego. Jej waga jeszcze wzrosła w ciągu ostatniego 

                                                             
9 Economic sentiment indicator, Źródło: Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=teibs010&language=en  
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kwartału. Utrzymała się też wysoka bariera braku pracowników. Ponadto zwiększyły się problemy związane 
z wysokimi bądź rosnącymi kosztami surowców i komponentów. Natomiast bariera popytowa 
(najpoważniejsza z barier dla SP) utrzymała się na historycznie niskim poziomie. 

Wykres 38 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej [saldo, 
w pp.] 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 39 Bariery rozwoju [w %] 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 40 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej [saldo, w 
pp.] 
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Wykres 41 Wskaźnik ESI – stan na maj 2018 
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Źródło: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tabl 
e&init=1&plugin=1&pcode=teibs010&language=en 

II kw. br. był kolejnym, w którym nieznacznie obniżyła się odczuwana niepewność w sektorze 
przedsiębiorstw. Jej istotnymi źródłami wg ankietowanych firmy były m.in. wahania koniunktury (w tym 
wielkości sprzedaży), jak też z niestabilności otoczenia legislacyjnego. Na spadek niepewności pozytywnie 
wpływały natomiast dobre warunki i perspektywy popytowe10.  

 

 

                                                             
10 W modelu logitowym opisującym wpływ wybranych zmiennych na prawdopodobieństwo odczuwania przez przedsiębiorcę 
wysokiej niepewności, w tym kształtowania się stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, znaczenie tej zmiennej 
okazuje się istotne – wyższy poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych prowadzi do niższej niepewności. Największe 
znaczenie dla oceny niepewności mają jednak oceny sytuacji ekonomicznej oraz prognozy (roczne) tej sytuacji.  
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Wykres 42 Oceny niepewności [saldo, w pp.] 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP    

Wykres 43 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych (w %) w zależności od postrzeganej 
niepewności [w %] 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP  

4. Prognozy sytuacji ekonomicznej – dane ankietowe 

W świetle oczekiwań na najbliższe 12 miesięcy zagregowany wskaźnik prognoz sytuacji sugeruje 
niewielkie pogorszenie kondycji przedsiębiorstw. W dodatku wskaźnik prognoz sytuacji własnej 
przedsiębiorstw na III kw. spadł w mniejszym stopniu niż wskaźnik prognoz rocznych (tu przede wszystkim 
ubyło firm, które oczekują poprawy), co może sugerować, że przewidywane pogorszenie nastąpi 
najwcześniej pod koniec br. lub dopiero w 2019 r.  Spadek optymizmu prognoz sytuacji odnotowano w 
większości analizowanych przekrojów i klas. Wśród przyczyn mniej optymistycznych oczekiwań 
respondenci badań najczęściej wymieniają wzrost kosztów działalności, w tym niezwiązany z kosztami pracy 
22% firm, zaś wynikający ze wzrostu płac 21% przedsiębiorstw oczekujących pogorszenia się sytuacji. W 
krótszej, kwartalnej, perspektywie przedsiębiorstwa liczące się z osłabieniem kondycji przypisywały je 
częściej spadkowi popytu (22% wskazań). Jednak trzeba podkreślić, że odsetek firm spodziewających się 
pogorszenia sytuacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy jest wciąż niewielki (obejmuje 5,2% próby), poza 
tym w dalszej perspektywie trudności z popytem tracą na znaczeniu i wymieniane są wyraźnie rzadziej. 
Warto zauważyć, że problemy związane z finansowaniem działalności, takie jak dostęp do finansowania czy 
niska płynność, stosunkowo rzadko są wskazywane jako przyczyna przyszłych trudności.  

Ok. 17% ankietowanych przedsiębiorstw wstępnie szacuje, że wprowadzenie PPK może wyraźnie odbić 
się na ich zyskach. Analizując przyszłe skutki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 
przedsiębiorstwa liczą się z poważniejszymi obciążeniami wyników. Wśród respondentów, którzy już 
obecnie są w stanie oszacować efekty wprowadzenia tych przepisów (42% próby) z takim problemem liczy 
się 82% przedsiębiorstw, z czego 41% jest zdania, że PPK wyraźnie obciąży ich wyniki finansowe. Wśród 
przedsiębiorstw, które oczekują pogorszenia własnej sytuacji w ciągu roku odsetek firm, które uważają, że 
PPK wyraźnie obniży zyski rośnie do 64% (i jest wyraźnie większy niż w przedsiębiorstwach, które nie 
oczekują pogorszenia), a 24% przedsiębiorstw liczy się z niewielkim zmniejszeniem wyniku finansowego. 
Poważniejszych problemów oczekują głównie mniejsze przedsiębiorstwa. 
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Wykres 44 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji 
[saldo, w pp.] 
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Wykres 45 Przyczyny pogorszenia prognoz 
kwartalnych i rocznych [w %] 
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Wykres 46 Wpływ wprowadzenia PPK na zyski [w 
%] 
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Wykres 47 Wpływ wprowadzenia PPK na zyski a 
prognozy sytuacji [w %] 
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Ceny producentów 
W I kw. 2018 r. odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce polskiej. 
Dynamika cen produkcji globalnej (wg. Rachunków Narodowych) w ujęciu rocznym obniżyła się bowiem 
do 0,7% r/r, wobec 2,1 % w IV kw. 2017 r. Do spowolnienia wzrostu cen w całej gospodarce w największym 
stopniu przyczyniło się kształtowanie cen produkcji w przemyśle, w którym dynamika obniżyła się 
najmocniej, choć ceny produkcji rosły wolniej niż w poprzednim kwartale także m.in. w budownictwie i 
większości analizowanych sekcji usługowych. Pomimo spowolnienia dynamiki, ceny produkcji zwiększyły 
się we wszystkich podstawowych obszarach działalności, poza informacją i komunikacją, tj. sekcją, która 
charakteryzuje się trwałą tendencją spadkową cen. Wzrost cen był też wolniejszy niż wynikający z prognoz 
przedsiębiorstw objętych SM NBP , formułowanych w końcu ub. r. 

Do spowolnienia dynamiki cen produkcji globalnej w I kw. br. przyczyniło się wyhamowanie wzrostu 
cen zaopatrzenia zużywanego w produkcji11. Roczna dynamika deflatora zużycia pośredniego (wg.  
Rachunków Narodowych) obniżyła się do 0,2% r/r, wobec 1,3% r/r w poprzednim miesiącu. Wolniejszy 
wzrost cen zaopatrzenia niż cen produkcji sprzyjał rentowności sektora przedsiębiorstw. Ponieważ jednak 
wzrost (w ujęciu rocznym) ceny relatywnej produkcji względem zaopatrzenia był wolniejszy niż w IV kw. 
ub.r., wpływ tego czynnika na opłacalności prowadzenia działalności uległ osłabieniu (o 0,2 pp., porównaj z 
dekompozycją zmian rentowności w rozdziale Sytuacja finansowa). Największy wpływ na obniżenie 
dynamiki cen zużycia pośredniego miało kształtowanie się cen niektórych surowców, w tym głównie węgla 
i ropy naftowej na rynkach światowych. Niskiej dynamice cen zaopatrzenia sprzyjała także aprecjacja złotego 
(w ujęciu rocznym). Do podobnych wniosków prowadzi analiza wskaźnika cen produkcji sprzedanej 
przemysłu dla głównych grup produktów – większe spadki rocznej dynamiki wskaźnika PPI w I kw. br. 
zaobserwowano w produkcji dóbr pośrednich, tj. zaopatrzeniowych i energetycznych, mniejsze w produkcji 
dóbr finalnych, tj. konsumpcyjnych i inwestycyjnych.  

Wykres 48 Roczna dynamika wskaźnika cen 
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz 
wskaźnika PPI [w %]  

 
Uwaga: dane o PPI w II kw. 2018 r. w oparciu o kwiecień i maj 
Źródło: GUS 

Wykres 49 Notowania cen surowców 
energetycznych na rynkach światowych [w USD, 
indeksy sty. 2012=100] oraz  odsetek przedsiębiorstw 
postrzegających ceny zaopatrzenia jako barierę 
działalności 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

                                                             
11 Tj. zużycie pośredniego, obejmującego surowce i materiały, energię oraz usługi obce.  
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Ceny producentów 

Powolny wzrost cen produkcji globalnej może przyspieszyć w najbliższym czasie w wyniku wzrostu 
dynamiki cen producenta w przemyśle. Po okresie względnej stabilizacji w 2017 r. oraz I kw. 2018 r. 
wskaźnik PPI wzrósł z 1,0% r/r w kwietniu do 2,8% r/r w maju. Decydujący wpływ na przyspieszenie 
dynamiki cen producenta w przemyśle w ostatnich miesiącach miał wzrost cen surowców, w tym głównie 
ropy naftowej (w maju br. o 50% r/r, w USD). Dodatnio na roczną dynamikę cen producenta oddziaływało 
również kształtowanie się kursu złotego, zarówno wobec dolara, w którym notowane są surowce na rynkach 
światowych, jak i euro, w którym najczęściej rozliczany jest polski eksport. Wzrósł odsetek przedsiębiorstw 
(z 5,8% w poprzednim badaniu do 7,3%) informujących w pytaniu otwartym SM NBP o tym, że wzrost cen 
zaopatrzenia stanowi barierę funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wykres 50 Wskaźniki prognoz zmian cen produkcji 
własnej oraz cen materiałów i surowców [w pp.] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 51 Odsetki firm deklarujących zmianę cen 
głównych produktów lub usług [w %] oraz 
wskaźnik cen bieżących [saldo, w pp.]  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Na możliwość pewnego przyspieszenia wzrostu cen producenta wskazują również odpowiedzi 
przedsiębiorstw w ramach SM NBP. Odsetek przedsiębiorstw deklarujących podniesienie cen oferowanych 
produktów w II kw. br. (23%) wyraźnie przewyższał udział firm dokonujących obniżki (3%). W rezultacie 
saldowy wskaźnik cen bieżących, pomimo niewielkiego spadku względem poprzedniego badania, 
kształtował się powyżej średniej. Na możliwość szybszego wzrostu cen wskazują także prognozy 
przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Wzrosła bowiem średnia oczekiwana dynamika cen 
produkcji. Przedsiębiorstwa nieco częściej (niż w poprzednim kwartale) planują także podnoszenie cen 
oferowanych produktów niż ich obniżanie. Przyczynia się do tego spodziewany wzrost kosztów 
zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym. Obecne poziomy, zarówno wskaźnika prognoz cen 
własnych, jak również prognoz cen materiałów i surowców są powyżej swoich średnich z ostatnich pięciu 
lat. Odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm 
oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji wyniósł 68%, co 
oznacza, że nie zmieniła się istotnie skala przełożenia wzrostu cen surowców na ceny wyrobów własnych 
względem poprzedniego kwartału. Kształtowanie wskaźników koniunktury w obszarze cen producenta 
(zarówno SM NBP jak i GUS czy PMI) we wcześniejszych kilku okresach nie pokrywało się jednak z 
zachowaniem cen i nie odzwierciedlało tendencji spadkowej dynamiki cen produkcji przemysłowej w II 
połowie ub.r. i na początku br.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018
prognozy cen własnych s.a.
prognozy cen materiałów i surowców s.a.
saldo prognoz kierunku zmian cen s.a. (prawa oś)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
wzrost cen (s.a.) bez zmian (s.a)
spadek cen (s.a.) saldo (s.a.) (prawa oś)



22 Szybki Monitoring NBP

 

 

Inwestycje 

Inwestycje 
Od początku 2017 r. wzrost inwestycji w gospodarce narodowej nadal przyspiesza, a w br. także dzięki 
inwestycjom przedsiębiorstw niefinansowych. W I kw. 2018 r. inwestycje w gospodarce wzrosły realnie o 
8,1% r/r (po wzroście o 5,4% w IV kw. ub.r.), przy czym wzrost ten, inaczej niż w ub.r., nie był już 
wspomagany statystycznym efektem niskiej bazy. Głównym motorem wzrostu inwestycji od początku ub.r. 
są rosnące inwestycje publiczne (w I kw. wzrost o 34,8% r/r, ceny bieżące), a w I kw. br. wzrosły też inwestycje 
sektora przedsiębiorstw (3,3%).  

Wykres 52 Wkład sektorów instytucjonalnych we 
wzrost nakładów na środki trwałe w gospodarce 
[w pp., r/r, dane kwartalne] 
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Wykres 53 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane 
kwartalne] 
 

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

Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw, które są istotną częścią sektora przedsiębiorstw 
niefinansowych w rozumieniu rachunków narodowych12, wzrosły w I kw. a tempo tego wzrostu - poza 
branżą energetyczną - było wysokie. Realna dynamika inwestycji średnich i dużych przedsiębiorstw w I kw. 
wyniosła 6,1% r/r po wzroście o 10,8% w IV kw. ub.r. Na spowolnienie tempa wzrostu inwestycji 
przedsiębiorstw wobec wyników IV kw. ub.r. wpłynęły dalsze, trwające od początku 2016 r. spadki wielkości 
inwestycji w energetyce; głównie w części prywatnej tego sektora. W pozostałych branżach, poza energetyką 
i powiązanym z nim górnictwem, inwestycje rosną w tempie zbliżonym do wyników notowanych w latach 
2014-2015 (wzrost o 13,1% wobec 14,5% w pop. kw. r/r, ceny bieżące).  

Aktywność inwestycyjną sektora przedsiębiorstw (w ujęciu rocznym) wspierały czynniki o charakterze 
cyklicznym, mogące sygnalizować utrzymanie się wzrostu inwestycji także w kolejnych kwartałach. Na 
obniżenie dynamiki względem poprzedniego kwartału złożyły się zjawiska sezonowe oraz zaburzenia 
nieregularne. Tempo wzrostu inwestycji w ujęciu kwartalnym zbliżyło się do średnich wyników z lat 2014-
2015 (11,2% kw/kw s.a., wobec średnio 12% w porównywanym okresie).  

Uwarunkowania dla inwestycji sektora przedsiębiorstw pozostają korzystne. Za wzrostem tych inwestycji 
przemawiają stabilna i dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw oraz korzystne otoczenie popytowo-
podażowe, jakkolwiek odnotowane w strefie euro, w tym w Niemczech, sygnały spowolnienia koniunktury 
mogą wpłynąć osłabiająco na perspektywy sprzedaży zagranicznej. Sprzyjające są także warunki 

                                                             
12 Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw odpowiada za około 1/3 nakładów całej gospodarki. 
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Inwestycje 

finansowania działalności przedsiębiorstw - przede wszystkim ze względu na niski poziom stóp 
procentowych NBP i relatywnie wysoką dostępność kredytów. Sytuacja płynnościowa sektora 
przedsiębiorstw także jest bezpieczna, ale w niektórych sektorach sygnalizowane są większe zaburzenia lub 
pogorszenie płynności, w tym np. we wrażliwej na wahania koniunktury zagranicznej grupie eksporterów 
(wkład wyspecjalizowanych eksporterów we wzrost inwestycji w I kw. był bliski neutralnego) oraz w 
budownictwie. Warto podkreślić, że stabilna sytuacja w tym ostatnim dziale jest kluczowa z punktu widzenia 
możliwości realizacji przyspieszających inwestycji budowlanych; tak publicznych, jak i prywatnych (por. 
rozdz. Płynność i regulowanie zobowiązań). Bardzo wysoka dynamika produkcji budowlano-montażowej, 
związana w części również z inwestycjami przedsiębiorstw, oraz wzrost wartości kosztorysowej nowo 
rozpoczynanych inwestycji sugerują na razie utrzymywanie się szybkiego tempo inwestycji budowlanych. 
Wysokie tempo wzrostu produkcji odnotowano również w działach produkcji dóbr inwestycyjnych oraz 
maszyn i urządzeń.  

Wykres 54 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 
[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.] 

 

Wykres 55 Inwestycje, zdolności produkcyjne i 
produkcja budowlano-montażowa 

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

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

Prognozy popytu inwestycyjnego często wskazują na dwa mechanizmy działające tu stymulująco: wysoki 
stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz rosnące koszty pracy, mogące zachęcać do większej 
automatyzacji części procesów. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwach faktycznie 
jest na historycznie wysokich poziomach, ale wyniki AR i SM NBP pokazują, że przedsiębiorstwa dość 
powszechnie wykorzystują także pozainwestycyjne metody zwiększania potencjału produkcyjnego. Osłabia 
to, przynajmniej w krótkim horyzoncie, związek między stopniem wykorzystania zdolności produkcyjnych 
a poziomem aktywności inwestycyjnej (por. Ramka 1 Zdolności produkcyjne ). W kierunku większych 
inwestycji w automatyzację może z kolei oddziaływać sytuacja na rynku pracy. Rozwiązania zastępujące 
pracę człowieka planuje wykorzystać bądź już stosuje znaczna część przedsiębiorstw (ok. 30% firm, wg AR 
NBP), ale ponad połowa firm nie widzi możliwości takiej substytucji.  

Korzystnie na popyt inwestycyjny może wpływać rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych - 
przedsiębiorcy uzyskali potencjalną możliwość korzystania z ulg podatkowych przy realizacji nowych 
inwestycji na terytorium całego kraju (ustawa o wsparciu nowych inwestycji weszła w życie w końcu 
czerwca, rozporządzenia do ustawy zawierające kryteria przydzielenia pomocy mają zostać uchwalone do 
końca lipca). Instrument jest skierowany głównie na pobudzenie inwestycji małych i średnich 
przedsiębiorstw i promuje przedsięwzięcia podnoszące innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Na 
razie jednak zainteresowanie taką formą wsparcia jest umiarkowane. Co dziesiąta firma zamierza ubiegać się 
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Inwestycje 

o nowe ulgi inwestycyjnych, częściej jednak firmy odrzucały taką formę pomocy (ok. 39%), bądź nie miały 
jeszcze sprecyzowanego zdania na ten temat (ok. 52%).  

Wykres 56 Wykorzystanie rozwiązań 
zastępujących pracę człowieka (% przedsiębiorstw) 

 

Wykres 57 Zainteresowanie ulgami 
inwestycyjnymi w ramach rozszerzonych SSE (% 
przedsiębiorstw) 

 
Źródło: AR NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw - podobnie jak w 2017 r. - rosły głównie dzięki 
ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw publicznych13. Poziom nakładów firm publicznych jest jednak 
wciąż niski w stosunku do lat 2014-2015, a koncentracja nakładów wzrosła. Dynamika nakładów 
przedsiębiorstw klasyfikowanych jako publiczne w I kw. obniżyła się i wyniosła 31,3% r/r (w cenach 
bieżących), a obniżenie dynamiki wzrostu w ujęciu rocznym wiąże się m.in. z wygaśnięciem efektu niskiej 
bazy. Skala inwestycji tej grupy podmiotów po spadku w początku 2016 r. pozostaje nadal obniżona; 
zarówno w porównaniu do nakładów z lat 2014-2015, jak i w relacji do posiadanego majątku. W sektorze tym 
uruchamiane są najprawdopodobniej duże inwestycje w wąskiej grupie podmiotów o czym świadczy silnie 
rosnąca koncentracja nakładów. 

Wykres 58 Stopa wzrostu inwestycji wg form 
własności [w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące] 
 

 

Wykres 59 Inwestycje wg form własności [indeks 
jednopodstawowy, 2015 r.=100, dane kwartalne, 
s.a.] 

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

                                                             
13 Podział średnich i dużych przedsiębiorstw na sektory własności opiera się na strukturze własności kapitału a kryterium jest 
przeważający udział we własności. Jest to ujęcie inne niż w rachunkach narodowych, gdzie do sektora finansów publicznych 
(SFP) zalicza się jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Trzeba również mieć na uwadze, 
że zbiorowość F-01/I-01 obejmuje oprócz średnich i dużych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw w ujęciu 
rachunków narodowych, także przedsiębiorstwa klasyfikowane do SFP. 
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Inwestycje 

Zgodnie z oczekiwaniami ze styczniowej edycji badania aktywność inwestycyjna firm prywatnych 
rozwijała się wolniej niż przedsiębiorstw publicznych (nakłady przedsiębiorstw prywatnych wzrosły o 
1,9% r/r w cenach bieżących). Poziom wydatków na inwestycje przedsiębiorstw sektora prywatnego jest 
jednak historycznie wysoki (w I kw. nakłady firm prywatnych wyniosły 18,8 mld zł i były dla tego okresu 
roku najwyższe w historii) i stabilniejszy w relacji do majątku niż w przypadku firm publicznych, a 
jednocześnie obniżała się koncentracja nakładów. Ponadto cykl inwestycyjny przedsiębiorstw sektora 
prywatnego jest istotnie krótszy niż w przypadku inwestycji przedsiębiorstw publicznych. Uzyskanie 
efektu inwestycji w znaczące podniesienie potencjału produkcyjnego trwa przeciętnie od 11 miesięcy w 
przedsiębiorstwach prywatnych krajowych do 18 miesięcy w podmiotach samorządowych (dane AR NBP).  

W ramach sektora prywatnego dynamika inwestycji sektora zagranicznego była natomiast wyższa niż 
przedsiębiorstw krajowych. Przedsiębiorstwa zagraniczne sukcesywnie przyspieszały dynamikę wzrostu 
nakładów, w tym zwiększały również nakłady na maszyny i urządzenia, nadal zaś brak sygnałów ożywienia 
inwestycji w segmencie krajowym (ujemna i malejąca dynamika inwestycji). Utrzymanie się słabszego tempa 
rozwoju w dłuższym okresie może wpłynąć m.in. na pogorszenie pozycji konkurencyjnej firm krajowych 
wobec podmiotów zagranicznych (inwestycje firm zagranicznych wzrosły o 8,8% r/r wobec spadku o 6% r/r 
w przedsiębiorstwach krajowych), tym bardziej, że w świetle wyników AR przedsiębiorstwa zagraniczne już 
dysponują bardziej nowoczesnym majątkiem produkcyjnym (Wykres 66).  

Wykres 60 Inwestycje przedsiębiorstw 
a wykorzystanie funduszy unijnych [r/r, dane 
kwartalne, ceny bieżące, w pp.] 

 
Do sektorów o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych 
zaliczono budownictwo, dostarczanie wody, energetykę i transport 

Wykres 61 Inwestycje wg wykorzystania funduszy 
unijnych [indeks jednopodstawowy, 2015 r.=100, 
dane kwartalne, s.a.] 

 
 

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

Systematycznie rosną inwestycje przedsiębiorstw z sektorów o niewielkim wykorzystaniu finansowania 
unijnego14. W I kw. to głównie one przyczyniły się do wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. Dynamika 
inwestycji przedsiębiorstw z sektorów, do których kierowana jest większość środków z UE wprawdzie 
obniżyła się w relacji do poprzedniego kwartału (dynamikę w IV kw. wspierał efekt niskiej bazy), ale 
poziom tych inwestycji jest znacząco wyższy niż w podobnym okresie poprzedniej perspektywy (tj. w 
początku piątego roku). Jednocześnie zaawansowanie wypłat dla beneficjentów programów poprawia się 
wolniej i jest słabsze niż w poprzedniej rundzie. Według szacunków NBP przedsiębiorstwom wypłacono 

                                                             
14 Na podstawie szacunków NBP do sektorów o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych zaliczono budownictwo, 
dostarczanie wody, energetykę i transport (Raport o Inflacji, Lipiec 2017, NBP) 
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dotychczas 7,7% środków dostępnych dla przedsiębiorstw w obecnym budżecie unijnym w porównaniu do 
19,1% w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy. 

Drugi kwartał z rzędu dynamikę inwestycji wspierają inwestycje największych inwestorów (pierwszy 
tysiąc przedsiębiorstw o największych nakładach w roku bazowym). Wkład tej grupy we wzrost nakładów 
jednak jest niższy niż w poprzednim kwartale.  

Wykres 62 Wkład do wzrostu inwestycji według 
wielkości inwestycji przedsiębiorstwa [dane 
kwartalne, r/r, ceny bieżące, w pp.] 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

W rozkładach danych jednostkowych przedsiębiorstw nie widać symptomów obniżenia aktywności 
inwestycyjnej, można więc oceniać, że osłabienie dynamiki wzrostu inwestycji średnich i dużych 
przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. br. było zjawiskiem skoncentrowanym w ograniczonej grupie 
firm. Udział przedsiębiorstw zwiększających nakłady jest względnie stabilny i pozostaje na poziomach 
przekraczających średnie wieloletnie. Medianowa dynamika inwestycji wyraźnie natomiast wzrosła 
osiągając wartość zbliżoną do wyników z lat 2014-2015. Niemniej wydatki inwestycyjne w relacji do majątku 
trwałego (stopa inwestycji) wciąż są istotnie niższe w porównaniu do okresu wysokiej aktywności 
inwestycyjnej z okresu poprzedzającego kryzys 2008/2009. 

Wykres 63 Dynamika roczna inwestycji (mediana) i 
udział firm zwiększających nakłady w relacji 
rocznej [w %] 

 

Wykres 64 Stopa inwestycji [nakłady do majątku, w 
%] 
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Według subiektywnych ocen przedsiębiorców majątek produkcyjny pozostający w dyspozycji 
przedsiębiorstwa jest nowoczesny, ale nie na poziomie światowym (58% wskazań, przy czym tylko 16,4% 
firm ocenia majątek jako nowoczesny na poziomie światowym). Tylko 2,6% przedsiębiorstw uważa, że 
dysponuje majątkiem przestarzałym i wyeksploatowanym. Liderami nowoczesności są przedsiębiorstwa 
zagraniczne, działające w ramach globalnych łańcuchów wartości, uczestniczące w handlu 
międzynarodowym. Relatywnie mniej nowoczesny majątek, zwłaszcza uwzględniając standardy światowe, 
mają mniejsze, nie wychodzące poza rynek lokalny i głównie krajowe przedsiębiorstwa. Ocena majątku w 
próbie nie zmieniła się znacząco w porównaniu z sytuacją sprzed dekady. 

Wykres 65 Ocena nowoczesności majątku 
produkcyjnego [w % odpowiedzi] 
 

 

Wykres 66 Ocena nowoczesności majątku 
produkcyjnego w wybranych grupach [w % 
odpowiedzi] 

 
Źródło: AR NBP Źródło: AR NBP 

W układzie rodzajowym wzrost inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wspiera głównie ożywienie 
inwestycji w budynki i budowle (12,2% w I kw. r/r, ceny bieżące) oraz wysokie tempo nakładów na środki 
transportu (12,9%). We wszystkich kategoriach wydatków inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw tempo 
wzrostu obniżyło się wobec poprzedniego kwartału.  

Wykres 67 Stopa wzrostu nakładów w podziale 
rodzajowym [r/r, c. bieżące, dane kwartalne, w pp.] 

 

Wykres 68 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 
według PKD [r/r,  c. bieżące, dane kwartalne, w pp.] 

 

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

nowoczesny 
na poziomie 
światowym; 

16,4

nowoczesny 
na poziomie 
krajowym; 

42,1

nie jest 
nowoczesny, 

ale 
technicznie 
sprawny; 

38,9

przestarzały i 
wyeksploato
wany; 2,6

0 20 40 60 80 100

publiczny
prywatna krajowa

zagraniczna
MSP
duże

zależne
niezależne

obecne w gvc
poza gvc

odbiorcy w gvc
lokalny

krajowy
obydwa

zagraniczny
brak
cena

jakość
nisza

elastyczność
inna

fw

za
tr

ud
ni

en
ie

po
w

i
ąz

an ia
G

V
C

za
si

eg
pr

ze
w

ag
a

ko
nk

ur
en

cy
jn

a

nowoczesny na poziomie światowym
nowoczesny na poziomie krajowym
nie jest nowoczesny, ale technicznie sprawny
przestarzały i wyeksploatowany

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

pozostałe środki transportu
maszyny, urządzenia, narzędzia grunty
budynki i budowle

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018
woda usługi transport przetw. przem.
handel górnictwo energetyka budownictwo



28 Szybki Monitoring NBP

 

 

Inwestycje 

Za przyspieszenie inwestycji budowlanych odpowiadają przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność transportową (głównie działalność usługowa wspierająca transport lądowy, gdzie 
zaklasyfikowana może być m.in. część spółek kolejowych). Mimo wysokiej dynamiki wzrostu skala 
inwestycji budowlanych sektora przedsiębiorstw nie powróciła do poziomów sprzed spadku z 2016 r. 
Prowadzenie inwestycji budowlanych w przedsiębiorstwach mogą ograniczać rosnące koszty inwestycji 
(wzrost cen materiałów i surowców budowlanych) oraz trudności z pozyskiwaniem wykonawców (braki 
kadrowe oraz rosnące wynagrodzenia). Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że problemy te mogą nasilać 
się m.in. w efekcie wzmożonych inwestycji infrastrukturalnych. Wysoką koniunkturę w budownictwie 
potwierdza utrzymująca się od połowy ub.r. bardzo wysoka dynamika obrotów na rynku usług 
budowlanych, zwłaszcza w segmencie robót inżynieryjnych (średnie tempo produkcji budowlano-
montażowej w ciągu ostatniego roku przekroczyło 20% r/r, a w budowie obiektów inżynieryjnych – 31%).  

Chociaż wciąż najwolniej zwiększane są w przedsiębiorstwach nakłady na maszyny i urządzenia (2%, 
poniżej średniej długookresowej), to silny wpływ na ten wynik miała energetyka i górnictwo, a po 
wyłączeniu tych sekcji nakłady na maszyny i urządzenia rosną w tempie przekraczającym poziom 
wieloletniej średniej (6,5% r/r).  

Pozytywnie na dynamikę inwestycji oddziaływały przede wszystkim nadal silnie rosnące nakłady w 
branży transportowej (wzrost o 86,8% r/r) oraz przyspieszenie inwestycji w budownictwie (wzrost o 16,1% 
r/r). Wzrost inwestycji w transporcie może mieć związek m.in. z przyspieszeniem w wydatkowaniu 
funduszy unijnych, w tym np. związanym z postępem w inwestycjach kolejowych15. Na dynamikę inwestycji 
sekcji transportowej nie powinny mieć natomiast wpływu zakupy samolotów realizowane obecnie przez 
LOT, ponieważ są one finansowane drogą leasingu operacyjnego. Inwestycje systematycznie przyspieszają 
natomiast w handlu, gdzie inwestycje są bardziej rozproszone i niezależne od finansowania unijnego. 
Konsekwentny rozwój sektora handlowego (rosnąca dynamika inwestycji) sugeruje, że branża uporała się ze 
zmianami w warunkach prowadzenia działalności (np. ograniczenia niedzielnego handlu). Również w 
wynikach sprzedaży detalicznej po trzech miesiącach obowiązywania ograniczenia handlu w niektóre 
niedziele na razie nie widać negatywnych efektów zakazu. 

Dynamikę inwestycji sektora przedsiębiorstw od dwóch lat silnie obniżały spadki nakładów w 
energetyce (-28,3% r/r). Odnotowano ponadto osłabienie wzrostu inwestycji w przetwórstwie 
przemysłowym (do 1,3% r/r, c. bieżące). 

W świetle wyników Szybkiego Monitoringu perspektywy aktywności inwestycyjnej w horyzoncie 
najbliższego kwartału są korzystne. Monitorowane wskaźniki aktywności inwestycyjnej utrzymują się w 
próbie na dobrych i stabilnych poziomach, przy mocniejszych sygnałach ożywienia inwestycji w 
niektórych grupach przedsiębiorstw. Rosnąca przewaga liczbowa firm zgłaszających zamiar zwiększania 
nakładów spowodowała, że wskaźniki obrazujące planowane zmiany wielkości nakładów w badanych 
przedsiębiorstwach są wysokie i lekko poprawiły. Optymizm inwestorów przejawiał się również w 
częstszych niż w poprzednich latach deklaracjach zwiększania skali już rozpoczętych inwestycji (udział 
inwestorów zwiększających inwestycje w trakcie realizacji jest najwyższy od 2007 r.). Obniżył się natomiast 

                                                             
15 W ramach realizacji Krajowego Programu Kolejowego Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało na 2018 r. podwojenie 
wielkości inwestycji względem ub.r. i ogłoszenie przetargów o wartości 10,5 mld zł., zaś przewidywana wartość planowanych 
umów ma sięgać 15 mld. 
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udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji (wskaźnik nowych inwestycji wyniósł 
22,7%, tj. o 0,8 pp. mniej kw/kw, s.a.). Także wskaźnik optymizmu inwestorów (OPTIN), zbierający wszystkie 
pozytywne sygnały z monitorowanych kwartalnie wskaźników aktywności inwestycyjnej (jest to wskaźnik 
skorelowany z dynamiką inwestycji w sektorze przedsiębiorstw), lekko obniżył się w ciągu kwartału.  

Wykres 69 Wskaźnik nowych inwestycji [w % 
liczby przedsiębiorstw] i planowana zmiana 
wielkości nakładów [saldo, w pp.] 

 
Wskaźnik nowych inwestycji - udział przedsiębiorstw 
planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w 
perspektywie kwartału 

Wykres 70 Ogólna ocena optymizmu inwestorów 
[w % liczby przedsiębiorstw] i dynamika inwestycji 
w sektorze przedsiębiorstw [w % r/r, F-01/I-01] 

 
OPTIN – ogólna ocena optymizmu inwestorów liczona 
jako udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie 
nowych inwestycji, wzrost nakładów lub rozszerzenie 
skali realizowanych inwestycji 

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

Nadal silnie rośnie optymizm inwestycyjny wśród przedsiębiorstw sektora publicznego, co wskazuje na 
możliwość dalszego ożywienia inwestycyjnego w tej grupie. W przedsiębiorstwach prywatnych oceny 
aktywności inwestycyjnej pozostają stabilne i pozytywne. W przedsiębiorstwach sektora publicznego 
wszystkie składowe ocen działalności inwestycyjnej osiągają bardzo wysokie poziomy i w większości nadal 
silnie się poprawiają. Dynamicznie rosną w tej grupie zwłaszcza wskaźniki opisujące zamiar zwiększenia 
poziomu nakładów w najbliższym kwartale (rekordowe poziomy), przy również bardzo wysokich 
wskazaniach w planach obejmujących cały bieżący rok. Firmy publiczne coraz częściej chcą przy tym 
rozpoczynać nowe inwestycje; na III kw. deklaracje takie złożyło 40% firm publicznych, t.j. najwięcej od 
2008 r. 

Obszarem przyspieszenia aktywności inwestycyjnej na przestrzeni ostatnich trzech lat jest również 
budownictwo (w przemyśle, handlu i usługach średniookresowe tendencje są mniej wyraźne). Ostatni 
kwartał przyniósł jedynie lekką korektę i obniżenie optymizmu inwestycyjnego wśród przedsiębiorstw 
budowlanych. Planom rozwojowym budownictwa towarzyszy silny wzrost wykorzystania zdolności 
produkcyjnych w tej branży. Skutki tej sytuacji częściowo amortyzuje jednak to, że branża ta - w razie 
potrzeby - wykorzystuje także zewnętrzne możliwości produkcyjne bądź przekazuje zlecenia swoim 
podwykonawcom (por. Ramka 1 Zdolności produkcyjne - charakter ekonomiczny i procesy adaptacyjne). 
Stopniowej poprawie ulegają także oceny aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MSP. 
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Wykres 71 Planowana zmiana roczna wielkości 
nakładów ogółem w planach rocznych w sektorach 
własności [saldo, w pp.]  

 

Wykres 72 Planowana zmiana roczna wielkości 
nakładów ogółem w planach rocznych [saldo, w 
pp.]  

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

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

Silnie podwyższona aktywność inwestycyjna utrzymuje się nadal również w przedsiębiorstwach z sekcji 
o znaczącym wykorzystaniu funduszy. Wskazują na to wysokie poziomy wszystkich analizowanych miar 
aktywności inwestycyjnej w tej grupie podmiotów. W pozostałych sekcjach, w których środki unijne mają 
mniejsze znaczenie, prognozy inwestycji są wprawdzie dobre, natomiast nie są obserwowane sygnały 
wskazujące na wyraźne przyspieszenie inwestycji. 
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Finansowanie działalności 
W I kw. 2018 r. kapitały własne przedsiębiorstw rosły wyraźnie szybciej (6,4% r/r) niż zobowiązania, co 
przełożyło się na lekki wzrost poziomu samofinansowania sektora przedsiębiorstw. Wkład przyrostu 
kapitałów własnych do wzrostu sumy bilansowej pozostał wysoki. Ze względu na niewielki wzrost 
zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wkład tej kategorii zobowiązań do dynamiki zmian sumy 
bilansowej przedsiębiorstw był niski. Podobnie jak w poprzednich kwartałach dynamika zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług, na tle pozostałych składowych zobowiązań, mimo lekkiego obniżenia była wysoka 
(8,3% r/r), co może przełożyć się na skrócenie okresu oczekiwania przeciętnego przedsiębiorstwa na środki 
należne z dokonanych transakcji handlowych. 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego obniżył się we wszystkich klasach wielkości firm – najwyższy, ale w wyraźnej 
tendencji spadkowej od połowy 2016 r., jest w klasie przedsiębiorstw zatrudniających pow. 1999 osób. 
Odsetek przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 
przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa) nieznacznie wzrósł, ale obecnie dotyczy to jedynie 5,3% 
populacji16. W tendencji spadkowej (poniżej swojej 10-letniej średniej) pozostał natomiast wskaźnik trwałości 
finansowania obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz 
własne) w finansowanie bieżącej działalności, czyli tzw. kapitał pracujący. Miał na to wpływ z jednej strony 
rosnący udział finansowania własnego, a z drugiej zmiana struktury terminowej zobowiązań –udział 
zobowiązań długoterminowych obniża się na rzecz wzrostu udziału zobowiązań krótkoterminowych w 
sumie pasywów. Nadwyżkę kapitałów stałych ponad aktywa trwałe posiadało 72,8% badanych firm, a ok. 
57,4% przedsiębiorstw finansowało w całości aktywa trwałe kapitałem własnym.  

Wykres 73 Dynamika zmian pasywnej strony 
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 
wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]  
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 74 Odsetek przedsiębiorstw, w których 
kapitał własny przekracza wartość aktywów 
trwałych oraz odsetek przedsiębiorstw, u których 
zadłużenie ogółem nie przekracza sumy aktywów  

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

W I kw. 2018 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek lekko wzrosło – w większym 
stopniu jako efekt wzrostu zadłużenia krótkoterminowego niż zmian po stronie zobowiązań 
                                                             
16 Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach ma niewielki wkład do wielkości zagregowanych przychodów, zadłużenia 
kredytowego (udział nie przekracza 5% w przypadku przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy 
bilansowej)  
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długoterminowych. Niską dynamikę zadłużenia długoterminowego – w tym zadłużenia kredytowego – 
należy wiązać z niską skłonnością przedsiębiorstw do finansowania inwestycji ze środków obcych. Główną 
przyczyną spadku (w IV kw. 2017 r.) i niskiej dynamiki (w I kw. 2018 r.) kredytów i pożyczek 
długoterminowych ogółem jest ujemna dynamika zadłużenia długoterminowego przedsiębiorstw 
zagranicznych (oraz niska dynamika w sektorze przedsiębiorstw prywatnych krajowych). Widoczne w 
ostatnim okresie rosnące zapotrzebowanie na kredyty krótkoterminowe może być związane z rosnącymi 
obrotami (jak również rosnącymi kosztami działalności sektora przedsiębiorstw) wymagających coraz 
większych bieżących nakładów.  

Udział kredytobiorców i pożyczkobiorców w badanej populacji spadł w obu segmentach kredytów i 
pożyczek, tj. krótko- i długoterminowych. W I kw. 2018 r. z kredytów i pożyczek korzystało ok. 66% 
populacji objętej sprawozdawczością GUS. Niecałe 36% przedsiębiorstw korzysta z kredytów i pożyczek 
zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Wydaje się, że udział kredytobiorców będzie nadal dość stabilny 
-  wskazują na to wyniki SM NBP.  

Wykres 75 Dynamika zadłużenia z tytułu 
kredytów / pożyczek [w %, r/r]17  

 
 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 76 Odsetek kredytobiorców i 
pożyczkobiorców przynajmniej jednego kredytu 
na tle odsetka przedsiębiorstw, które ubiegały się 
o kredyt wg SM NBP 

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

Według danych NBP ze sprawozdawczości banków18 dynamika kredytów inwestycyjnych jest zbliżona do 
tempa wzrostu kredytów o charakterze bieżącym, a udział tych ostatnich w całości zadłużenia od początku 
roku powoli rośnie. Wyraźne przyspieszenie wzrostu kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw 
widoczne jest w segmencie kredytów przeznaczonych na nieruchomości. Coraz wolniejsze jest natomiast 
tempo wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych.19 

                                                             
17 Zmiana metody ujmowania kredytów i pożyczek po 2011 r. spowodowała jednoroczny brak porównywalności danych, co 
spowodowało potrzebę przeskalowania szeregów. Dynamikę zadłużenia kredytowego/pożyczkowego w kwartałach 2012 r. 
uzupełniono średnimi dynamikami z kwartałów trzech poprzedzających i następujących lat po 2012 r. 
18 W sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości 
przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie.  
19 Trzeci miesiąc z rzędu wkład tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nieruchomości do tempa wzrostu 
kredytów o charakterze inwestycyjnym był wyższy od wkładu tempa wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych. Taka sytuacja 
miała ostatnio miejsce na początku 2013 r. Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa www.nbp.pl  
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Większość badanych firm deklaruje bowiem, że nowe inwestycje finansuje głównie ze środków 
własnych. W przypadku niemal połowy spośród ok. 23% przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych 
inwestycji, źródłem finasowania będą środki własne (48,1%), a kredyt bankowy, podobnie jak inne źródła 
finansowania wyraźnie rzadziej.  

Wykres 77 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r] 

 
Źródło: Statystyka monetarna i finansowa NBP,        
opracowanie NBP 

Wykres 78 Źródła finansowania nowych inwestycji 
[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie 
inwestycji] 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W II kw. 2018 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt spadł nieznacznie, a odsetek 
wniosków zaakceptowanych lekko wzrósł. W II kw. br. około 16,8% badanych przedsiębiorstw ubiegało się 
o kredyt i jednocześnie 83% otrzymało pozytywną decyzję kredytową. W II kw. 2018 r. w strukturze odmów 
brak zdolności kredytowej stanowi przyczynę niemal 63% negatywnych rozpatrzeń wniosków. Dostępność 
finansowania bankowego dla sektora MSP jest niższa w porównaniu z sektorem dużych firm, niemniej w 
II kw. br. spośród ok. 30% firm sektora MSP ubiegających się o kredyt niemal 85% uzyskało pozytywną 
decyzję banków20. Niewielki wzrost zapotrzebowania na finansowanie bankowe widoczny jest m.in. w 
budownictwie. Na tle pozostałych sekcji, mimo niewielkiej poprawy, dostępność kredytów dla budownictwa 
jest wciąż niższa (76% zaakceptowanych wniosków kredytowych).  

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na III kw. 2018 r. sugeruje brak większych zmian w 
zapotrzebowaniu sektora przedsiębiorstw na finansowanie bankowe. O nowe kredyty rzadziej niż w 
poprzednim kwartale mają zamiar ubiegać się firmy z sektora MSP, z kolei częściej planują to robić duże 
przedsiębiorstwa (utrzymuje się tu jednak wciąż niskie zainteresowanie finansowaniem bankowym). Biorąc 
pod uwagę widoczny w sektorze spadek zainteresowania firm finansowaniem nowych inwestycji z kredytu 
bankowego, wydaje się, że większy popyt może dotyczyć kredytów krótkoterminowych.  

                                                             
20 Z danych KE wynika, że na tle krajów Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa rzadziej niż średnio w UE-28 ubiegają się o 
kredyty celowe, ale częściej o kredyty w linii kredytowej, karcie kredytowej. Dostępność finansowania bankowego dla polskich 
małych i średnich przedsiębiorstw pozostaje natomiast wysoka, bliska średniej unijnej w obu segmentach finansowania. 
Różnice dostępności na poziomie krajów widoczne są w odniesieniu do instrumentów po jakie sięgają przedsiębiorstwa – 
zazwyczaj wyższa jest dostępność kredytów krótkookresowych tj. w linii kredytowej, w karcie kredytowej i nieco gorsza dla 
kredytów celowych (odwrotnie relacja ta ukształtowała się m.in. w przypadku rynku niemieckiego, czeskiego, francuskiego czy 
belgijskiego). Szerzej w: European Commission, “Survey on the access to finance of enterprises. Analytical Report 2017 (SAFE)”, 
November 2017 
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Wykres 79 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 
wniosków kredytowych  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 80 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt21  
 

 

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

W I kw. 2018 r. zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego i pożyczkowego z nadwyżki 
finansowej pozostała dobra, natomiast w II kw. 2018 r. ankietowani informowali o niewielkim 
pogorszeniu zdolności do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego. W I kw. 2018 r. wskaźnik obsługi 
zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej22 pozostał na ścieżce wzrostu, na co złożył 
się większy spadek obciążeń z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w relacji do wyniku finansowego 
netto23. W II kw. 2018 r. odsetek firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia kredytowego, mimo 
niewielkiego spadku, pozostał na bardzo wysokim poziomie. Wysoka jakość obsługi zadłużenia jest m.in. 
pochodną ostrożnej polityki banków przy udzielaniu kredytów. Z badań wynika bowiem, że brak zdolności 
kredytowej stanowi przyczynę niemal 63% negatywnych rozpatrzeń wniosków.  

 

 

                                                             
21 Dynamika kwartalna kredytów i innych należności pozostałych monetarnych instytucji finansowych na danych NBP dla II 
kw. 2018 r. dotyczy danych za kwiecień i maj 2018 r.  
22 W przypadku wskaźnika skorygowanego mianownik, który stanowi suma rat kapitałowych i odsetek, które przedsiębiorstwa 
faktycznie, w danym okresie rozliczeniowym wypłaciły skorygowano in minus o duże, jednorazowe, jednostkowo poniesione 
wypłaty. Wypłaty o których mowa mogły wynikać z m.in.: spłaty całości zadłużenia wobec banków lub innych przedsiębiorstw 
niefinansowych, wykupu obligacji, zwrotu środków pobranych ze wspólnego rachunku w ramach cash poolingu. Nowy 
wskaźnik policzono po usunięciu pojedynczych wydatków przekraczających 15 mln zł. Tego rodzaju duże spłaty, przy 
jednoczesnej niewielkiej zmianie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek dotyczą m.in. przedsiębiorstw z działu 
„Dzierżawa i wynajem”.  
23 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01. 
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Płynność i regulowanie zobowiązań 

Wykres 81 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 
nadwyżki finansowej [w pkt.]  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Wykres 82 Obsługa zadłużenia kredytowego 
[odsetek odpowiedzi] 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Płynność i regulowanie zobowiązań 
Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw jest bezpieczna, a wskaźniki płynności znajdują się na 
wysokich poziomach. Skorygowany o czynniki sezonowe odsetek przedsiębiorstw utrzymujących poziom 
płynności gotówkowej powyżej wartości referencyjnej lekko wzrósł. Niewielkie spadki średniej płynności 
gotówkowej dotyczyły klas przedsiębiorstw o niskiej dotychczasowej płynności, a wzrosty dotyczyły 
przedsiębiorstw o wysokiej płynności (trzeci i czwarty kwartyl pod względem płynności gotówkowej). W II 
kw. 2018 r. także odsetek ankietowanych przedsiębiorstw informujących o braku problemów z płynnością 
był wysoki i wyniósł 76,5%.  

Wykres 83 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 
szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 84 Ocena płynności przedsiębiorstw 
[odsetki odpowiedzi] 24 

 

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

W I kw. 2018 r. sytuacja płatnicza sektora przedsiębiorstw pozostawała dobra, cykle ściągania zobowiązań 
i regulowania należności, po skorygowaniu o czynniki sezonowe, lekko się skróciły w relacji kwartalnej. 
Okres transformacji środków zainwestowanych w działalność bieżącą tzw. konwersja gotówki przeciętnej 

                                                             
24 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie 
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firmy25 wyniosła nieco ponad 35 dni (powyżej swojej 10-letniej średniej). Cykl należności jest najkrótszy w 
przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1999 osób i najdłuższy w firmach z sektora MSP, odwrotna 
zależność występuje w przypadku cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Przedsiębiorstwa największe 
utrzymują dłuższy cykl zobowiązań niż należności. Sektor MSP pozostaje dostawcą kredytu handlowego 
brutto, co ogranicza jego możliwości rozwoju i zwiększa koszt jego realizacji (w sektorze MSP utrzymuje się 
niższa dynamika przychodów i rentowność obrotów netto). 

W II kw. 2018 r. również zdolność do obsługi zobowiązań handlowych poprawiła się. Nieco ponad 71% 
badanych przedsiębiorstw deklaruje brak problemów z regulowaniem zobowiązań handlowych - 
pogorszenie widać wśród firm eksportujących, co można wiązać ze spadkiem dynamiki przychodów ze 
sprzedaży i utrzymującym się w spadkowym trendzie poziomie rentowności sprzedaży. Dobra sytuacja 
utrzymuje się wśród firm budowlanych, na których usługi popyt jest wysoki i rosnący. Firmy budowlane 
wciąż jednak mają najwięcej problemów z płynnością oraz regulowaniem zobowiązań handlowych 
(poprawia się jedynie obsługa zobowiązań wobec banków) na co mogą wpływać rosnące koszty surowców i 
wynagrodzeń, a także ograniczone możliwości renegocjowania warunków realizacji inwestycji, co ogranicza 
możliwość zwiększania rentowności.  

Wykres 85 Obsługa zobowiązań handlowych 
[odsetek odpowiedzi] 

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

Wykres 86 Cykl rozliczeniowy należności i 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów 
[w dniach]26  

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

W całej próbie po raz kolejny wzrósł odsetek przedsiębiorstw twierdzących, że posiadają w swoim portfelu 
przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Również mniej firm (kw/kw) odzyskuje należności 
w uzgodnionym terminie. Najczęściej przedsiębiorstwa mają nieuregulowane płatności, których wartość nie 
przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt. dostaw i usług. W ponad 50% firm przeterminowane 
należności (a w odniesieniu do przeterminowanych zobowiązań w ok. 27% firm) nie przekraczają 10% 
wartości należności (lub zobowiązań) handlowych. W Handlu jest najwyższy odsetek przedsiębiorstw 
posiadających przeterminowane należności (26% wobec 22% w całej próbie), których wartość przekracza 10% 
sumy należności z tytułu dostaw i usług. Natomiast w budownictwie odsetek firm, których przeterminowane 

                                                             
25 Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o 
cykl zobowiązani z tytułu dostaw i usług.  
26 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl 
zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni); Cykl zapasów = 
(zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)*(liczba dni) 
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zobowiązania przekraczają 10% sumy zobowiązań z tytułu dostaw i usług, sięga 15,3% (wobec 12,7% w całej 
próbie).  

Wykres 87 Obsługa zobowiązań handlowych wg 
udziału przychodów z eksportu [odsetki 
odpowiedzi] 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 88 Przeterminowane należności i 
zobowiązania z tyt. dostaw i usług [odsetki 
odpowiedzi] 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Uwagi metodologiczne 

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

NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 
środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).  

2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w I połowie 
czerwca 2018 r. W badaniu SM wzięło udział 2530 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to 
przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, 
leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. 
Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja 
zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W 
próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa. 

3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są 
przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na 
przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób. 
Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i 
rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec marca 2018 r. wyniosła 16 632, tj. o 
344 mniej jednostek niż w marcu 2017 r. 

 Rotacja populacji przedsiębiorstw   
Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem w ramach sprawozdawczości o przychodach, kosztach i 
wyniku finansowym podlega zmianom ze względu na pojawianie się nowych firmy, upadłości, 
przejęcia i przekształcenia własnościowe. Zmiany tej liczebności w ostatnich kilku latach miały niewielki 
pozytywny wpływ na zagregowane miary i wskaźniki ekonomiczne. Jednak w I kw. 2018 r. spadek 
liczby sprawozdających się przedsiębiorstw odbił się na kilku ważnych miarach, w tym zwłaszcza na 
dynamice zatrudnienia (-1,5 pp.), dynamice przychodów (-0,8 pp.) i dynamice inwestycji (-1,5). Co warto 
podkreślić spadek liczby przedsiębiorstw nie był powodem spadku rentowności – w próbie 
ograniczonej do firm sprawozdających się w obu porównywanych okresach również zanotowano 
spadki wskaźników. 

4. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych 
jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. 
Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako 
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę, 

5. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest 
ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale). 

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

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

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

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

oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i 
duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 

 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 
energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty/dobra 
zaopatrzeniowe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bilansowej wyrażona w procentach 
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