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Streszczenie 

Streszczenie 

W I kw. 2019 r. dynamika przychodów ze sprzedaży sektora przedsiębiorstw pozostawała dość wysoka, 

przy czym podobnie jak przed kwartałem, istotnie wzrosły przychody ze sprzedaży zagranicznej przy 

słabnącej jednak dynamice sprzedaży krajowej. Także w II kw. br. oceny popytu, mimo nieznacznego 

osłabienia, utrzymały się na bardzo dobrym poziomie. Choć lekko obniżył się współczynnik 

wykorzystania mocy produkcyjnych, to pozostawał on bardzo wysoki. Wciąż jako bardzo niską, mimo 

nieznacznego wzrostu, oceniano barierę popytu. Również luki zapasów, zarówno produktów gotowych, 

jak i towarów, mimo nieznacznych spadków, nadal świadczyły o korzystnej sytuacji popytowej. Prognozy 

popytu krajowego na III kw. 2019 r. poprawiły się w porównaniu do prognoz formułowanych przed 

kwartałem i kształtują się na poziomach zbliżonych do długookresowej średniej. Perspektywy rozwoju 

eksportu w III kw. 2019 r. pozostają natomiast niejednoznaczne i zależne od specyfiki branżowej. 

W I kw. br. różnica pomiędzy dynamiką przychodów i dynamiką kosztów zmniejszyła się. W efekcie, po 

silnym spadku w IV kw. 2018 r. i ustaniu czynników jednorazowych, wynik finansowy sektora znacząco 

poprawił się w ujęciu kwartalnym, nie osiągając jednak poziomu sprzed roku. Od połowy 2017 r. 

obserwujemy słabnącą tendencję w tym obszarze. W rezultacie, także rentowność, choć okazała się niższa 

niż przed rokiem, to wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym była też ona 

wyższa w ponad połowie analizowanych działów PKD. Znacząco wzrósł także odsetek rentownych 

przedsiębiorstw – do jednego z wyższych, od 2014 r., poziomów. Rentowność pogarszał głównie wzrost 

wynagrodzeń, pozytywnie zaś wpływał wzrost wydajności pracy oraz ceny relatywne wykorzystania 

zapatrzenia. Dość optymistyczne są również prognozy rentowności ankietowanych firm, przy czym 

większość z nich nie przewiduje istotniejszych zmian tego wskaźnika.  

Kolejne dane, zgodnie też z sygnałami z poprzedniej edycji SM, wskazują na pewne symptomy 

nieznacznego obniżania się temperatury na rynku pracy. W I kw. 2019 r. roczna dynamika kosztów pracy 

spadła – do najniższego poziomu od końca 2016 r. Spadły także odsetek przedsiębiorstw, w których roczna 

dynamika nominalna płac przekroczyła 10%, jak i mediany oraz wartości średnie dynamiki wynagrodzeń. 

Obniżył się także udział firm, w których płace rosły szybciej niż wydajność, jak i - drugi kwartał z rzędu - 

podmiotów odczuwających presję płacową. Spada także odsetek firm planujących podwyżki, w tym 

znaczące. Interpretując te dane należy jednak pamiętać, że koszty pracy wciąż uważane są przez 

przedsiębiorców za jedną z istotniejszych barier rozwoju i czynników negatywnie oddziałujących na ich 

sytuację, a skala podwyżek – nadal jest powyżej długookresowej średniej. 

Niepełne dane za II kw. br. wskazują na dalsze, stopniowe, spowolnienie tendencji wzrostowej cen 

produkcji sprzedanej w przemyśle. Na zjawisko takie wskazują również oceny przedsiębiorstw 

ankietowanych w ramach SM NBP – obniżył się bowiem wskaźnik presji cenowej dla tej sekcji. Także 

oczekiwania przedsiębiorstw na III kw. sugerują wolniejsze niż w poprzednim kwartale tempo wzrostu 

cen – zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Także prognozy na najbliższe 12 miesięcy 

nie wskazują na większe zmiany tych cen. Przedsiębiorstwa oczekują także nieco wolniejszego niż w 

dwóch poprzednich kwartałach wzrostu rocznego wskaźnika CPI. 

Mimo dobrych ocen sytuacji bieżącej ankietowane przedsiębiorstwa słabiej oceniały swoją przyszłość. 

Wprawdzie współczynnik ocen kwartalnych nie zmienił się w stosunku do poprzedniego badania, ale 
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pozostał na niskim poziomie. Spadł natomiast wskaźnik prognoz rocznych, który równocześnie wykazuje 

wysokie zróżnicowanie w poszczególnych sekcjach. Syntetyczny wskaźnik sytuacji przyszłej pokazuje 

jednak, że mimo powyższych zmian łączny obraz przewidywanej sytuacji jest zbliżony do długookresowej 

średniej.  

Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw, mimo lekkiego pogorszenia i niekiedy dość widocznego 

zróżnicowania na poziomie sektorów i branż, pozostaje dobra. Głównym źródłem finansowania nowych 

inwestycji przedsiębiorstw pozostają środki własne, a zainteresowanie kredytem bankowym jest stabilne 

i stosunkowo niskie. Utrzymuje się, mimo pewnego spadku, wysoka zdolność firm do obsługi zobowiązań 

– zarówno kredytowych, jak i pozabankowych.  

W I kw. 2019 r. znacząco wzrosła aktywność inwestycyjna sektora przedsiębiorstw, który po raz pierwszy 

od 2015 r. był głównym motorem wzrostu tej kategorii w skali całej gospodarki narodowej. Szeroki był 

także zakres ożywienia tej aktywności w tym sektorze, obejmujący największą od 2008 r. liczbę działów 

PKD, a podstawową jej siłą napędową były tu inwestycje podmiotów prywatnych; głównie zagranicznych. 

Znaczący wkład we wzrost inwestycji mieli eksporterzy wyspecjalizowani. Istnieje szereg czynników 

wskazujących na możliwość utrzymania się aktywności inwestycyjnej sektora na dobrym poziomie także 

w horyzoncie analiz SM, w tym struktura rodzajowa nakładów, w której znaczący jest udział wydatków 

na budowle i budynki, a więc na przedsięwzięcia o relatywnie dłuższym cyklu realizacji. Opinie 

ankietowanych firm sugerują jednak, że ich aktywność inwestycyjna nie tylko nie będzie przyspieszać, ale 

może nawet stopniowo słabnąć; zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw prywatnych. 
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 
W I kw. 2019 r. dynamika sprzedaży wzrosła nieznacznie – zarówno w ujęciu nominalnym (z 6,9% r/r w 

IV kw. 2018 r. do 7,1% r/r), jak również po urealnieniu wskaźnikiem PPI (z 4,2% r/r w IV kw. 2018 r. do 

4,7% r/r). Na wynik ten złożyło się silne przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży zagranicznej (z 5,1% do 

11,2% r/r w ujęciu nominalnym oraz z 3% do 9,1% r/r w ujęciu realnym), któremu towarzyszyło widoczne 

osłabienie dynamiki sprzedaży krajowej (z 7,5% do 5,8% r/r w ujęciu nominalnym oraz z 4,5% do 3% r/r w 

ujęciu realnym). Zarówno dynamika sprzedaży krajowej, jak i dynamika sprzedaży zagranicznej 

ukształtowały się w I kw. 2019 r. na poziomach przekraczających długookresowe średnie. 

Obniżenie dynamiki r/r sprzedaży krajowej – w porównaniu do IV kw. 2018 r. – odnotowano w 40 spośród 

75 analizowanych działów PKD, ale największy wpływ na wynik zagregowany miało wyhamowanie 

sprzedaży krajowej w Handlu detalicznym, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (spadek z 

11,5% r/r w IV kw. 2018 r. do 1,6% r/r w I kw. 2019 r.)1. Przyspieszenie – w porównaniu do IV kw. 2018 r. – 

dynamiki r/r sprzedaży zagranicznej odnotowano w 38 spośród 75 analizowanych działów PKD, w tym w 

szczególności w Produkcji pojazdów samochodowych (z 0,1% do 7,6%) oraz w Produkcji artykułów 

spożywczych (z -3% do 10,1%)2. 

Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

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

Również kształtowanie się w I kw. 2019 r. miar pozycyjnych dla powyższych zmiennych wskazuje na 

osłabienie sytuacji sprzedażowej na rynku wewnętrznym i jej poprawę na rynkach zagranicznych. 

Mediana dynamiki sprzedaży krajowej oraz odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wzrost sprzedaży 

krajowej w relacji rocznej ukształtowały się na niższych poziomach niż przed kwartałem. Miary te wzrosły 

natomiast dla sprzedaży zagranicznej. Podobnie jak w przypadku wyników zagregowanych, także miary 

                                                             
1 W I kw. 2019 r. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi odpowiadał za ok 12,3% zagregowanej 

sprzedaży krajowej sektora przedsiębiorstw. 
2 Wymienione działy odpowiadały w I kw. 2019 r. za ok. 25% zagregowanej sprzedaży zagranicznej sektora przedsiębiorstw. 
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pozycyjne – zarówno w przypadku sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej – kształtowały się w I kw. 2019 r. 

na poziomach przekraczających długookresowe średnie. 

Wykres 3 Mediana dynamiki r/r przychodów ze 

sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.] 

Wykres 4 Odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze 

sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.] 

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

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

W II kw. 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw oceny popytu, mimo nieznacznego osłabienia, utrzymały się 

na bardzo dobrym poziomie. Wprawdzie wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych obniżył się 

nieznacznie, ale wciąż przyjmuje wartości zbliżone do historycznego maksimum. Niskie są oceny bariery 

popytu – choć odsetek przedsiębiorstw wskazujących na ten czynnik jako na barierę rozwoju nieznacznie 

wzrósł, ale wciąż kształtuje się na poziomie zbliżonym do historycznego minimum. Wskaźniki niedoboru 

zapasów produktów gotowych i towarów utrzymały się na podobnych poziomach, jak przed kwartałem, i 

wyraźnie przekraczają długookresowe średnie. Na korzystną sytuację sprzedażową w II kw. 2019 r. wskazują 

również miesięczne dane (za kwiecień i maj 2019 r.) o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i 

budowlano-montażowej. 

Wykres 5 Stopień wykorzystania zdolności 

produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %] 

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

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

[w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 7 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu [w pp.] Wykres 8 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Prognozy popytu krajowego na III kw. 2019 r. poprawiły się i kształtują się na poziomach zbliżonych do 

długookresowej średniej. Perspektywy rozwoju eksportu w III kw. 2019 r. pozostają natomiast 

niejednoznaczne i zależne od specyfiki branżowej. Wzrost wskaźnika prognoz popytu ogółem 

odnotowano wśród nieeksporterów i eksporterów niewyspecjalizowanych. Eksporterzy wyspecjalizowani 

prognozują natomiast nieznaczne pogorszenie perspektyw popytu na III kw. 2019 r. (Wykres 7). Silne 

osłabienie prognoz eksportu wśród eksporterów wyspecjalizowanych sugeruje, że istotną przyczyną 

oczekiwanego pogorszenia uwarunkowań popytowych w tej grupie przedsiębiorstw mogą być gorsze 

prognozy popytu zagranicznego3. Niższe niż przed kwartałem prognozy eksportu formułują w 

szczególności producenci dóbr konsumpcyjnych (zarówno trwałych, jak i nietrwałych), co kontrastuje z 

relatywnie korzystnym kształtowaniem się nastrojów konsumenckich w strefie euro i gospodarce 

niemieckiej. Rosnące prognozy eksportu formułowane przez eksporterów niewyspecjalizowanych oraz m.in. 

producentów dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe 

pozwalają też przypuszczać, że ewentualne pogorszenie popytu zagranicznego ma charakter jedynie 

wycinkowy. Choć istotnym czynnikiem ryzyka eksportowego pozostaje brak ostatecznych rozstrzygnięć w 

kwestii tzw. Brexitu4, prognozy eksportu w branżach o najwyższym zaangażowaniu w eksport do Wielkiej 

Brytanii5 nie są wyraźnie gorsze niżej niż w pozostałych przedsiębiorstwach (Wykres 9, Wykres 10). 

 

                                                             
3 Perspektywy gospodarcze w strefie euro i gospodarce niemieckiej pozostają niejednoznaczne – PMI w przetwórstwie przyjmuje 

od kilku miesięcy wartość poniżej 50 pkt; natomiast PMI w usługach powyżej 50 pkt. Prognozy Komisji Europejskiej z maja 2019 

r. wskazują na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro i gospodarce niemieckiej w porównaniu do 

sytuacji z lutego 2019 r. Prognozy OECD z maja 2019 r. wskazują natomiast na poprawę perspektyw wzrostu w strefie euro i 

utrzymanie perspektyw wzrostu w gospodarce niemieckiej w stosunku do sytuacji z marca 2019 r.    
4 Niepewność dotycząca tzw. Brexitu może utrudniać planowanie i zawieranie kontraktów eksportowych nie tylko na rynku 

brytyjskim. Funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej sprawia, że istotny jest również stopień, w jakim 

polski eksport do innych gospodarek niż gospodarka brytyjska jest następnie reeksportowany do Wielkiej Brytanii.  
5 Klasyfikacja branż bazuje na danych WIOD za 2014 r. (http://www.wiod.org/database/wiots16): spożywcze (działy 10-12 wg 

PKD, średni udział eksportu do Wielkiej Brytanii w eksporcie branży: 6,8%); drewno, korek (dział 16, udział: 6,7%); niemetaliczne 

(dział 23, udział: 6,7%), elektrotechniczne (działy 26, 27 i 33, udział: 8,3%), środki transportu (działy 29 i 30, udział 6,6%), wybrane 

usługi (działy 53, 55, 56, 61, 66, 68, 74, 75, 77-82, 86-96, udział: 25,1%). 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

nieeksporterzy eksporterzy niewyspecj.

eksporterzy wyspecj.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

eksp. niewyspecjalizowany eksp. wyspecjalizowany

eksporter

http://www.wiod.org/database/wiots16


 

6 

 

Uwarunkowania popytowe i sprzedaż 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 9 Wskaźnik prognoz eksportu w klasach 

przedsiębiorstw o wysokim zaangażowaniu w 

eksport do Wielkiej Brytanii (s.a.) [w pp.] 

Wykres 10 Roczne prognozy eksportu w 

wybranych klasach przedsiębiorstw (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Sytuacja finansowa 

1. Wynik finansowy, rentowność i koszty w I kw. 2019 r. – dane finansowe 

W I kw. 2019 r. sektor przedsiębiorstw zanotował dalszy, niewielki i silnie skoncentrowany w dwóch 

branżach, spadek r/r wyniku finansowego z całokształtu działalności. Po znacznym spadku w IV kw. 2018 

r. zagregowany wynik finansowy netto ogółem w I kw. br. zmniejszył się ponownie wyniósł 26 mld zł (wynik 

obniżył się o 4,5% r/r, wobec 40,7% r/r w IV kw. 2018 r.). Na spadek ten wpływ miała dalsza znaczna redukcja 

wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 1,5 mld zł r/r - do 1,4 mld zł) oraz spadek wyniku na 

operacjach finansowych (o 0,4 mld zł r/r do minus 2,7 mld zł), przy nieznacznym dodatnim wkładzie do 

wzrostu zmian wyniku na sprzedaży (wynik na sprzedaży wzrósł o 0,7% r/r, tj. o 0,2 mld zł i wyniósł 33,4 

mld zł). Wzrost wyniku zanotowało większość działów PKD, silny spadek miał miejsce zwłaszcza w 

energetyce i górnictwie. 

Wykres 11 Wynik finansowy na sprzedaży oraz 

wynik finansowy netto (dane kwartalne, w mld zł) 

Wykres 12 Wskaźnik rentowności sprzedaży 

 

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

 

Wykres 13 Wskaźnik rentowności obrotu netto 

 

Wykres 14 Wkład głównych składowych do 

wzrostu kosztów sprzedaży (w pp.) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
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Wynik na sprzedaży kształtowało kilka czynników, oddziałujących różnokierunkowo. Pozytywnie na 

wynik ten w I kw. br. wpływało zarówno przyspieszenie (kw/kw) dynamiki przychodów ze sprzedaży (do 

7,1% r/r), w tym zwłaszcza eksportu, jak i obniżenie dynamiki odpowiadających im kosztów (do 7,5% r/r). 

Wolniej niż sprzedaż rosły: koszty wynagrodzeń, koszty surowców i materiałów oraz koszty usług obcych 

(odpowiednio o 6,9%, 6,3% i 3,1% r/r). Natomiast jednym z najszybciej rosnących kosztów w I kw. były 

wydatki na zakupione towary w celu dalszej odsprzedaży (wzrost o 9,2% r/r) i to one najsilniej podwyższały 

tempo wzrostu całego agregatu (wkład tego elementu do wzrostu kosztów sprzedaży wyniósł 3,1 pp.). 

Wśród tych kosztów znacznie bardziej dynamicznie zwiększał się import towarów niż wydatki na towary 

zakupione w kraju (o 21,3% r/r wobec 5% r/r). Na szybki wzrost importu towarów złożył się zaś przede 

wszystkim silny wzrost importu w branżach: wytwarzających paliwa gazowe, energię elektryczną oraz 

sprzedających pojazdy samochodowe (wzrost w sumie o 7,7 mld zł r/r). Ponadto szybko zwiększały się 

wydatki na amortyzację (o 10,8% r/r) oraz koszty zużytej energii (o 9,6% r/r).  

O spadku wyniku finansowego na działalności poza sprzedażą (o 1,9 mld zł - do minus 1,3 mld zł) 

zadecydowało kilka niezależnych czynników, w części zapewne o charakterze jednorazowym. 

Największy wpływ na obniżenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej miał w I kw. br. odpis 

wierzytelności, który został zaliczony w ciężar kosztów przez jedną ze spółek (odpis opiewał na kwotę 1,4 

mld zł). Ponadto niższe były wpływy z tytułu dotacji oraz otrzymanych dywidend (odpowiednio o 0,5 mld 

zł r/r i o 0,4 mld zł r/r). Warto zauważyć, że spadek korzyści z tytułu otrzymanych dywidend jest szczególnie 

silnie odczuwany w energetyce, jako że branża ta akumuluje najwyższe zasoby papierów wartościowych 

przeznaczonych do obrotu, a w gospodarce obserwowane jest pogorszenie zyskowności SP.  

Mimo spadku wyniku finansowego wartość dodana w I kw. br. nieznacznie wzrosła (wyliczona na danych 

finansowych z SP zatrudniających powyżej 49 osób). Nominalny jej wzrost, względem poprzedniego roku, 

wyniósł 5,4% (w poprzednim kwartale zanotowano nieznaczny odosobniony historycznie spadek).   

W I kw. br. rentowność obrotu i sprzedaży sektora przedsiębiorstw spadła w ujęciu rocznym i znalazła 

się na dość niskim poziomie. Pozostające w tendencji malejącej wskaźniki rentowności przyjęły wartości 

poniżej mediany swoich piętnastoletnich odczytów. W ciągu roku wskaźnik rentowności sprzedaży obniżył 

się z 4,8% na 4,5%, zaś wskaźnik rentowności obrotu netto z 3,9% na 3,4%.  

Do spadku rentowności na działalności operacyjnej (w ujęciu rocznym, z pominięciem wpływu handlu) w I 

kw. br. przyczyniło się głównie przyspieszenie dynamiki „pomniejszych” kategorii kosztów (tj. amortyzacji, 

kosztów podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych). Dekompozycja zmian wskaźnika rentowności 

na działalności operacyjnej[1] wykazała ponadto, że ujemnie na wskaźnik rentowności oddziaływał także 

wzrost wynagrodzeń, przewyższający wzrost produktywności pracy. Negatywny wpływ czynnika 

związanego z pracą i jej opłaceniem – ze względu na przyspieszenie tempa poprawy produktywności pracy 

– zmniejszył się jednak w stosunku do IV kw. ub.r. Niewielki, dodatni, wpływ na rentowność w I kw. miał 

natomiast nieznaczny wzrost cen relatywnych produkcji względem cen zużycia pośredniego (por. rozdział 

                                                             
[1] W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją 

rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów 

skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z 

kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian 

efektywności wykorzystania czynników produkcji. 
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„Ceny producentów”), a także lekka poprawa efektywność wykorzystania zaopatrzenia (w materiały, 

energię i usługi obce). W rezultacie rentowność obniżała się wolniej niż w poprzednim kwartale. 

Poprawę rentowności (w ujęciu zagregowanym r/r) zanotowało większość analizowanych branż i klas. W 

I kw. br. rentowność w ujęciu rocznym wzrosła w 44 z 76 działów PKD (58% wobec 42% kwartał wcześniej). 

Zwiększył się również odsetek branż wykazujących dodatni wynik finansowy – do 87%. Trzeba też 

podkreślić, że spadki zysków koncentrowały się głównie w dwóch branżach, tj. w energetyce i w górnictwie 

węglowym (wynik finansowy netto obniżył się tam w sumie o 3,3 mld zł r/r). Mniejsze spadki wyniku 

finansowego odczuły ponadto: przemysł naftowy, przemysł spożywczy, handel hurtowy, produkcja metali 

czy roboty inżynieryjne. Silniejsza poprawa rentowności wystąpiła w grupie eksporterów, zwłaszcza 

wyspecjalizowanych (przede wszystkim z sekcji Przetwórstwo przemysłowe) niż w firmach sprzedających 

wyłącznie w kraju.  

Zyskowność na poziomie przeciętnego (medianowego) przedsiębiorstwa nieznacznie wzrosła w ujęciu 

rocznym i pozostała na dobrym historycznie poziomie. Mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu 

netto w I kw. br. wyniosła 2,6%, co oznacza niewielki jej wzrost (o 0,1 pp.) w relacji do poprzedniego roku. 

Także wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych wzrósł o 0,1 pp. w stosunku do wartości sprzed roku i o 

0,1 pp. względem poprzedniego kwartału i osiągnął poziom 2,9%6. W I kw. zwiększył się także odsetek firm 

rentownych. W populacji zyski wygenerowało 69,5% firm - o 0,8 pp. więcej niż w 2018 r. (wzrósł również 

wskaźnik po wyeliminowaniu wahań sezonowych). 

Wykres 15 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 

oraz z rentownością powyżej 5% 

 

Wykres 16 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto oraz wskaźnika 

rentowności sprzedaży (lewa oś – mediany 

rozkładów, prawa oś – różnice r/r) 

  

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

Prognozy rentowności na 2019 r. formułowane przez ankietowane przedsiębiorstwa w czerwcu br. są 

nadal, mimo zaobserwowanego niewielkiego spadku względem poprzedniego kwartału, dość 

optymistyczne. Poprawy zyskowności w ciągu następnych 12 miesięcy spodziewa się prawie 37% 

                                                             
6 Poprawa objęła również pierwszy i trzeci kwartyl rozkładu, a także lewy jego kraniec (wartość wskaźnika w 1 centylu 

zwiększyła się o 1,3 pp. r/r, w ciągu 10 lat wzrost wyniósł zaś aż 10 pp.). Brak poprawy odnotowano natomiast na prawym krańcu 

rozkładu (9 centyl rozkładu wskaźnika rentowności utrzymał się na poziomie z poprzedniego roku i wyniósł 15,5% i pozostał 

nawet minimalnie powyżej maksymalnych wartości sprzed 10 lat). 
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respondentów badania SM NBP (o 4,2 pp. mniej firm niż kwartał temu), przy tylko 10,7% odsetku 

pesymistycznych prognoz (wzrost o 1,6 pp. kw/kw).   

Wykres 17 Parametry rozkładów wskaźnika 

rentowności obrotu netto  

 

Wykres 18 Dynamika wyniku na sprzedaży oraz 

dynamika wartości dodanej (dane kwartalne, 

nominalne, surowe oraz trendy, dynamika r/r) 

 
 

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

 

Wykres 19 Wpływ zmian efektywności 

wykorzystania czynników produkcji oraz zmian 

cen relatywnych na zmiany w ujęciu rocznym 

rentowności na działalności operacyjnej 

 

Wykres 20 Prognozy zmian rentowności w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy oraz saldo odpowiedzi na 

podstawie tych prognoz (odpowiednio w % i w pp.) 

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

W II kw. 2019 r. opłacalność eksportu, mimo niewielkiego spadku, pozostała na relatywnie dobrym 

poziomie, a bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu. W II kw. 2019 r. 

opłacalność eksportu rozliczanego w euro oraz w dolarze nieznacznie obniżyła się na skutek aprecjacji 

złotego (Wykres 26, Wykres 27). Także odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz 

średni udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów wzrosły w relacji kwartalnej, ale wciąż 

kształtowały się na niskich – z perspektywy historycznej – poziomach (Wykres 29). Odsetek przedsiębiorstw 

wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju obniżył się do najniższego poziomu w historii 

badania (Wykres 28). Wskazuje to, że aktualne notowania złotego dobrze równoważą interesy eksporterów 

i importerów. 
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Wykres 21 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 22 Kurs dolara, przy którym eksport i 

import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 

[w zł] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Wykres 23 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 

kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 24 Opłacalność eksportu [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

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

Wprawdzie w II kw. 2019 r. zanotowano spadek o ocen sytuacji ekonomicznie, niemniej ankietowane 

firmy nadal oceniały ją jako dobrą i stabilną. Wskaźnik ocen obniżył się w ujęciu kwartalnym (o 0,7 pp.), 

ale pozostał wysoki (powyżej swojej długoletniej średniej – o 5 pp. oraz mediany rozkładu – o 2,6 pp. oraz 

powyżej wartości sprzed roku – o 0,5 pp.). Pogorszenie nastrojów zanotowano przede wszystkim w: 

energetyce i budownictwie (wyraźne) oraz handlu i pozostałych usługach (niewielkie). O poprawie można 

mówić w przypadku firm przetwórczych, zwłaszcza oferujących dobra konsumpcyjne. 

W I kw. br. najczęściej wymienianym problemem były rosnące koszty działalności oraz zmiany regulacji 

prawnych. Obie wymienione bariery działalności wzrosły nieznacznie w ciągu kwartału. Bariera rosnących 

kosztów działalności była potęgowana przez zwiększające się ceny energii. Na barierę tę najczęściej 

wskazywały przedsiębiorstwa przetwórcze. Natomiast problem zmieniających się przepisów i rosnących 

podatków i opłat najbardziej dotkliwy jest obecnie dla firm transportowych, co można wiązać z nowymi 

przepisami, w tym o delegowaniu pracowników czy z ograniczeniem swobody usług kabotażowych.  
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Wykres 25 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (w pp.) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 26 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

 

Wykres 27 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy 

niepewności własnej (w pp., wzrost wskaźnika 

oznacza wzrost niepewności) oraz odsetek firm 

uznających niepewność za barierę rozwoju (w %) 

Wykres 28 Economic Sentiment Indicator 

 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Eurostat, 

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

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

W II kw. 2019 r. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność nieznacznie wzrosła względem 

poprzedniego kwartału, ale nadal należy oceniać ją jako niską. Obecnie tylko co dziesiąte przedsiębiorstwo 

uznaje niepewność jako wysoką lub bardzo wysoką, a wyraźnie więcej, bo 28% firm, uważa ją wręcz za niską. 

Można przypuszczać, że takie oceny podyktowane są przede wszystkim dobrą sytuacją popytową 

przedsiębiorstw, zaś więcej problemów dostarcza obecnie strona kosztowa działalności (wysokie koszty 

działalności znalazły się na czele listy problemów z jakimi borykają się ankietowane przedsiębiorstwa). 

Związek między niepewnością ogólnej sytuacji a niepewnością co do realizacji założonej wielkości sprzedaży 

jest bowiem silniejszy niż związek między ogólną niepewnością a niepewnością co do stabilizacji cen. 

„Niepewność cenowa” jest przy tym postrzegana przez przedsiębiorstwa jako wyraźnie większa niż w 

przypadku utrzymania popytu (co piąta firma ocenia, że niepewność co do utrzymania się cen jest wysoka, 

wobec 14% firm deklarujących wysoką niepewność w obszarze popytu). 
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Ramka 1. Syntetyczny Monitoring sytuacji bieżącej i przyszłej (SMBP) 

Poniżej przeprowadzona analiza bazuje na syntetycznych wskaźnikach sytuacji bieżącej i przyszłej, 

opracowanych z wykorzystaniem metody głównych składowych (por. Informacja metodologiczna na dole 

ramki). Wartością referencyjną obydwu wskaźników jest zero, które odpowiada przeciętnemu poziomowi 

koniunktury w okresie objętym analizą. Z perspektywy polityki stabilizacyjnej pożądane jest, aby obydwa 

wskaźniki cechowały się niską wariancją i nie wykazywały ani przesadnych odchyleń dodatnich (mogących 

świadczyć o tzw. przegrzaniu koniunktury), ani odchyleń ujemnych (mogących świadczyć o niepełnym 

wykorzystaniu możliwości rozwojowych gospodarki). 

Od III kw. 2018 r. pozycja cykliczna koniunktury stopniowo normalizuje się, a w II kw. 2019 r. jej poziom 

był bliski długookresowej średniej. Głównym czynnikiem wpływającym na normalizację pozycji cyklicznej 

koniunktury w ostatnich 3-4 kwartałach jest stabilizacja sytuacji popytowej tj. wyhamowanie tendencji 

wzrostowych w obszarze wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz niedoboru zapasów produktów 

gotowych. Czynnikiem o mniejszym znaczeniu pozostaje natomiast stabilizacja sytuacji płynnościowej 

przedsiębiorstw na poziomach zbliżonych do historycznych maksimów. Od ok. czterech lat sytuacja 

ekonomiczna przedsiębiorstw jest na tyle stabilna, że jej wkład do pozycji cyklicznej koniunktury pozostaje 

neutralny. 

Wykres 29 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 30 Syntetyczny wskaźnik sytuacji 

przyszłej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Także według syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji również w III kw. 2019 r. pozycja cykliczna 

koniunktury ukształtuje się na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej. Niska amplituda wskaźnika 

pozwala oczekiwać, że proces normalizacji poziomu koniunktury będzie przebiegał łagodnie, a ewentualne 

obniżanie się pozycji cyklicznej koniunktury w najbliższym horyzoncie nie będzie głębokie. Silnym wsparciem 

dla przyszłego poziomu koniunktury są – wciąż bardzo dobre – prognozy dla rynku pracy. Perspektywy jej 

wzrostu ograniczają natomiast prognozy popytu i eksportu oraz aktywności inwestycyjnej. 

Począwszy od 2013 r. ogólny obraz koniunktury pozostaje – z perspektywy polityki stabilizacyjnej –bardzo 

pozytywny. Bieżący cykl koniunkturalny charakteryzuje się na tyle niską amplitudą wahań, że tradycyjny 

podział cyklu koniunkturalnego na fazy ekspansji i recesji (lub ożywienia, prosperity, kryzysu i depresji) nie 

znajduje w tym przypadku zastosowania7. W okresie od 2013 r. do 2017 r. pozycja cykliczna koniunktury 

osiągnęła stan wysokiego zrównoważenia, łagodnie oscylując wokół długookresowej średniej. Na przełomie lat 

2017/2018 nastąpiło natomiast – niewielkie i krótkotrwałe z perspektywy historycznej – przyspieszenie 
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koniunktury, które osiągnęło swój lokalny szczyt w III kw. 2018 r. Tym samym w okresie od 2013 r. polska 

gospodarka nie doświadczyła ani zbyt wysokiego (tzw. przegrzania), ani zbyt niskiego (tzw. ochłodzenia) 

poziomu koniunktury. 

Informacja metodologiczna 

Zaprezentowane syntetyczne wskaźniki sytuacji bieżącej i przyszłej są obliczane na podstawie metody 

głównych składowych PCA (principal component analysis) jako pierwsze główne składowe komponentów 

cyklicznych wybranych wskaźników wejściowych pochodzących z Szybkiego Monitoringu NBP (por. Tabela 1). 

Równocześnie możliwe jest zdekomponowanie wskaźników syntetycznych na wkłady poszczególnych 

wskaźników wejściowych. 

Komponenty cykliczne zostały wyznaczone, po odsezonowaniu wskaźników wejściowych metodą X12-ARIMA, 

za pomocą asymetrycznego filtru Christiano-Fitzgeralda8 o okresie wahań od 2 do 8 lat, co odpowiada 

częstotliwościom przypisywanym w literaturze jako wahania o charakterze koniunkturalnym. Opracowane 

wskaźniki mierzą więc – bezpośrednio nieobserwowalną – pozycję cykliczną koniunktury oczyszczoną zarówno 

z wahań o charakterze krótkookresowym (w tym m.in. sezonowym), jak i trendów długookresowych. 

Interpretacja zaproponowanych wskaźników powinna być ostrożna i uwzględniać, że pojawienie się nowych 

obserwacji prowadzi do ponownego oszacowania przeszłych wartości wskaźnika. 

Opracowane wskaźniki cechuje wysoka korelacja z analogicznie policzonym komponentem cyklicznych 

wzrostu PKB r/r (ok. 84% w przypadku wskaźnika bieżącego i ok. 82% w przypadku wskaźnika 

wyprzedającego).  

 

Tabela 1 Informacja o wskaźnikach wejściowych z Szybkiego Monitoringu NBP uwzględnionych w 

procesie konstrukcji wskaźników syntetycznych 

 

Wskaźnik sytuacji bieżącej 

Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej  

Średni poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych 

Udział zaakceptowanych wniosków kredytowych 

Brak problemów z płynnością (odsetek odpowiedzi)  jako pierwsza 

główna składowa 

PCA 

Brak problemów z obsługą zadłużenia kredytowego (odsetek odpowiedzi)  

Brak problemów z obsługą zadłużenia pozabankowego (odsetek odpowiedzi)  

Wskaźnik niedoboru zapasów produktów gotowych 

Wskaźnik sytuacji przyszłej 

Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw      

Wskaźnik prognoz popytu     

Wskaźnik prognoz eksportu     

Wskaźnik prognoz zatrudnienia     

Udział przedsiębiorstw prognozujących wzrost płac     

Wskaźnik nowych inwestycji      

Wskaźnik kontynuacji inwestycji     
 

 

                                                             
7 W odróżnieniu od dwóch poprzednich cykli koniunkturalnych – por. Gradzewicz, M., J. Growiec, J. Hagemejer, P. Popowski 

(2010): Cykl koniunkturalny w Polsce – wnioski z analizy spektralnej, Bank i Kredyt, 41(5), str. 41-76. 
8 Christiano, L. J. i T. J Fitzgerald (2003): The Band Pass Filter, International Economic Review, 44(2), str. 435-465. 
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3. Prognozy sytuacji ekonomicznej – dane ankietowe 

W świetle oczekiwań na III kw. 2019 r. wprawdzie można spodziewać się stabilizacji kondycji 

przedsiębiorstw, ale na dość niskim poziomie. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej, pozbawiony wahań 

sezonowych, ukształtował się bowiem nieco powyżej odczytów z poprzedniego kwartału, ale nadal 

wyraźnie poniżej wartości sprzed roku, jak też poniżej swojej długookresowej średniej i mediany.  

Wykres 31 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji   

(w pp.)  

Wykres 32 Roczne prognozy sytuacji w wybranych 

sekcjach (w pp., s.a.) 

 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Z kolei przewidywania na kolejne 12 miesięcy obniżyły się i kształtują się wyraźnie poniżej poziomu 

sprzed roku. Spadł zarówno surowy wskaźnik prognoz, jak i wskaźnik po wyeliminowaniu wahań 

sezonowych. Najwięcej optymizmu w prognozach utrzymuje branża budowlana. Spadki przy już niskim 

poziomie optymizmu oczekiwań obserwujemy w branży handlowej, pozostałych usługach oraz w 

Przetwórstwie przemysłowym. Jako czynniki zmian sytuacji respondenci najczęściej wskazują problemy, z 

którymi borykają się już obecnie, tj. wzrost kosztów prowadzenia działalności, wzrost cen surowców oraz 

wzrost płac. Poważne trudności przynieść mogą również trudności z pozyskaniem pracowników, przy czym 

znacznie częściej wskazuje się na niedostępność pracowników krajowych niż brak kadry spoza Polski. 

Natomiast spadek popytu, zwłaszcza zagranicznego, jest w dalszym ciągu przyczyną wskazywaną 

relatywnie rzadziej, choć w ciągu ostatnich dwóch lat też można zauważyć wzrost wagi tego czynnika. 

Przedsiębiorstwa oczekują pogorszenia koniunktury w kraju w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. W 

2019 r. odsetek pesymistów wzrósł do 34% (z 21% w 2018 r.), zaś odsetek optymistów zmalał do 15% (z 22%). 

Warto przypomnieć, że sytuacja w kraju oceniana jest z reguły mniej optymistycznie niż sytuacja własna 

firm.  Większa jest też amplituda wahań ocen całej gospodarki. 
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Wykres 33 Prognozy sytuacji w kraju (w pp.)  

 

Wykres 34 Czynniki pogorszenia sytuacji w 

przedsiębiorstwach oczekujących jej pogorszenia  

(w %, pominięto pozytywne oceny czynników)  

 

 
Źródło: Ankieta Roczna NBP Źródło: Ankieta Roczna NBP 
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Koszty pracy i wydajność 

W I kw. 2019 r. odnotowano spadek dynamiki r/r kosztów pracy do poziomu 6,9% r/r – najniższego od 

końca 2016 r. Istotny  spadek tempa wzrostu r/r nastąpił również w przypadku kosztów usług obcych (3,1% 

r/r w I kw. 2019 r. wobec 5,6 % r/r w IV kw. 2018 r.). Dynamika kosztów materiałów i energii nieznacznie 

natomiast wzrosła (do 6,5 % r/r wobec 6,1 % r/r w IV kw. 2018 r.) i była blisko 2 pp. niższa od dynamiki 

przychodów ze sprzedaży. 

Do obniżenia tempa wzrostu r/r kosztów pracy istotnie przyczynił się spadek zatrudnienia, którego 

dynamika osiągnęła ujemną wartość (-0,2% r/r) po raz pierwszy od połowy 2013 r. Jego źródłem są jednak 

przede wszystkim zmiany w populacji przedsiębiorstw (w I kw. 2019 r. odnotowano istotny spadek liczby 

sprawozdających się firm, patrz aneks). Tempo wzrostu zatrudnienia r/r dla próby cylindrycznej9 jest 

bowiem dodatnie (1,8 % r/r) i kształtuje się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Na stabilnym 

poziomie (ok. 6 pp.) utrzymuje się także różnica między odsetkiem firm, które zwiększyły zatrudnienie, a 

odsetkiem firm, które je zmniejszyły. Warto tu także zauważyć, że tempo wzrostu zatrudnienia r/r w sektorze 

publicznym, który charakteryzuje się mniejszą rotacją firm, jest dodatnie (1,8% r/r) i pozostaje w tendencji 

rosnącej od początku 2018 r. Wyraźny spadek (z 1,7% r/r w IV kw. 2018 r. do -0,5 % r/r w I kw. 2019 r.) 

zanotowano natomiast w sektorze prywatnym, cechującym się większą zmiennością populacji 

przedsiębiorstw. 

Wykres 35 Wkład poszczególnych komponentów 

do dynamiki r/r kosztów pracy  

Wykres 36 Różnica (w pp.) między odsetkiem firm, 

które zwiększają zatrudnienie i odsetkiem firm, 

które zmniejszają zatrudnienie 

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

 

 

                                                             
9 Przez termin „próba cylindryczna” rozumie się grupę przedsiębiorstw, które sprawozdawały się zarówno I kw. zarówno 2019 

r. jak i w I kw. 2018 r.  
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Koszty pracy zwiększał natomiast, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wzrost przeciętnego 

wynagrodzenia, choć był on niższy w stosunku do poprzedniego kwartału (7,0% r/r w I kw. 2019 r. wobec 

7,9% r/r w IV kw. 2018 r.). Nieco spadła również, drugi kwartał z rzędu, dynamika medianowej płacy (do 

8,2% r/r w I kw. 2019 r. wobec 8,8% r/r w IV kw. 2019 r.) Z drugiej strony, w długookresowym trendzie 

wzrostowym pozostaje odsetek przedsiębiorstw, które w ujęciu rok do roku odnotowały wzrost przeciętnej 

płacy. W I kw. 2019 r. wyniósł on 76,3% (73,1% w IV kw. 2018 r.). W stosunku do poprzedniego kwartału 

wzrosła również mediana dynamiki r/r płacy dla grup PKD10. Wyraźnie spadł natomiast zarówno odsetek 

grup PKD, w których dynamika płacy r/r wyniosła powyżej 10%, jak i odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały wzrost r/r przeciętnego wynagrodzenia na poziomie wyższym niż 10%. Świadczy to o tym, że 

mimo wzrostu udziału firm podwyższających płace w ujęciu rocznym spadł odsetek przedsiębiorstw, w 

których te podwyżki były znaczące. W rezultacie wpłynęło to na obniżenie dynamiki zagregowanej płacy.  

Wykres 37 Dynamika przeciętnego wynagrodzenia 

r/r w grupach PKD 

Wykres 38 Odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały wzrost/spadek przeciętnej płacy r/r    

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

 

Wykres 39 Odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały wzrost/spadek przeciętnej 

płacy/zatrudnienia 

Wykres 40 Dynamika r/r średniego 

wynagrodzenia, medianowego wynagrodzenia i 

wydajności pracy  

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

                                                             
10 Doprecyzowanie sposobu liczenia: dla każdej grupy PKD (230 grup) policzono dynamikę zatrudnienia, następnie dla rozkładu 

dynamik wyznaczono medianę, kwartyle i odsetek grup PKD z dynamiką pow. 10%.   
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W świetle danych F01 w I kw. 2019 r. znacząco poprawiła się relacja między dynamiką r/r przeciętnej płacy 

a dynamiką r/r wydajności pracy. Na skutek spadku tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia i 

jednoczesnego wzrostu dynamiki wydajności pracy wartości tych dynamik niemalże zrównały się (mimo 

znacznego dystansu w poprzednim kwartale). Należy mieć na uwadze, że na wzrost dynamiki wydajności 

pracy istotnie wpłynął spadek zatrudnienia w I kw. 2019 r. względem IV kw. 2018 r.  

Na poprawę stosunku dynamiki przeciętnego wynagrodzenia do dynamiki wydajności pracy wskazują 

również dane z SM dotyczące II kw. 2019 r. Po raz pierwszy od ponad roku spadł odsetek firm, które 

zadeklarowały szybszy wzrost płac niż wydajności płacy, przy jednoczesnym wyhamowaniu tendencji 

spadkowej udziału firm sygnalizujących sytuację odwrotną. 

Wykres 41 Odsetek przedsiębiorstw, w których 

płace rosły w większym stopniu niż wydajność i w 

których płace rosły wolniej niż wydajność 

Wykres 42 Odsetek firm mających wakaty; odsetek 

firm deklarujących brak pracowników jako barierę 

rozwojową 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Dane ankietowe sugerują, że nieco zelżał problem niedoboru siły roboczej, choć popyt na pracowników 

jest wciąż wysoki. Odsetek przedsiębiorstw raportujących nieobsadzone stanowiska pracy nieznacznie 

wzrósł względem poprzedniego kwartału (44,5% w II kw. br.  wobec 43,1% w I kw. br.), ale spadł w ujęciu 

r/r (o 0,6 pp.). Zmniejszył się również, drugi kwartał z rzędu, udział przedsiębiorstw, które w pytaniu 

otwartym o bariery rozwoju wskazały na brak siły roboczej. Warto zauważyć, że o ile w poprzednim 

kwartale niedobory kadrowe były najczęściej wymienianą barierą rozwojową, to w tej edycji uplasowały się 

na trzecim miejscu ustępując miejsca wzrostowi cen oraz niestabilnemu otoczeniu legislacyjnemu.  

Drugi kwartał z rzędu obniżył się również odsetek przedsiębiorstw odczuwających presję płacową. 

Istotnie spadł (o 3,6 pp. w stosunku do I kw. br.) udział przedsiębiorstw zgłaszających nasilenie nacisków na 

wzrost wynagrodzeń, wzrósł natomiast odsetek firm deklarujących, że presja płacowa jest, lecz przestała się 

nasilać. Oznacza to, że choć poziom presji płacowej jest wciąż wysoki (wyższy o ok. 10 pp. od 5-letniej 

średniej), to prawdopodobnie nastąpi wyhamowanie jej dalszego wzrostu. Wskazuje na to również rozkład 

odpowiedzi na pytanie otwarte o bariery rozwoju – odsetek firm raportujących problem presji płacowej i 

rosnących kosztów pracy ustabilizował się na poziomie bardzo zbliżonym do wyniku z poprzedniego 

kwartału.  
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Najnowsze dane z SM wskazują również na symptomy wyhamowania siły presji płacowej. O ile do początku 

2019 r. odsetek przedsiębiorstw prognozujących podwyżki (wśród tych, które  odczuwały presję na wzrost 

wynagrodzeń), pozostawał w długookresowym trendzie wzrostowym, to w ostatnich dwóch kwartałach 

obserwowana jest jego stabilizacja na poziomie ok. 45 %. Widoczne jest to przede wszystkim w 

przedsiębiorstwach prywatnych, gdyż w sektorze publicznym odsetek ten wzrósł w stosunku do 

poprzedniego kwartał, a presja płacowa wciąż jest tam coraz silniejszym bodźcem do podnoszenia 

wynagrodzeń.   

Wykres 43 Odsetek firm odczuwających presję 

płacową; odsetek firm deklarujących presję 

placową/wysokie koszty pracy jako barierę 

rozwoju 

Wykres 44 Odsetek firm odczuwających presję 

płacową i jednocześnie planujących podwyżkę 

wynagrodzeń 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Wyhamowaniu presji płacowej towarzyszy niewielki spadek udziału firm prognozujących podniesienie 

przeciętnego wynagrodzenia w kolejnym kwartale. Odsetek firm prognozujących podwyżki nieznacznie 

bowiem spadł w stosunku do poprzedniego kwartału (35,7% - prognozy na III kw. br. wobec 36,1% - 

prognozy na II kw. br.)  choć wciąż znajduje się na poziomie bliskim historycznego maksimum 

odnotowanego w I kw. 2008 r. Warto zauważyć, że jednocześnie wzrósł udział pracowników zatrudnionych 

w firmach prognozujących podwyżki w ogóle zatrudnionych w przedsiębiorstwach objętych badaniem. 

Świadczy to o tym, że zwiększenie wynagrodzeń przewidują przede wszystkim firmy duże – tylko w tej 

klasie wielkości przedsiębiorstw odsetek podmiotów prognozujących podwyżki wzrósł, a nie spadł ujęciu 

kw. do kw.  

Dość istotnie (o 1,6 pp. do poziomu 2,8%) obniżył się natomiast udział przedsiębiorstw, które spodziewają 

się znacznego zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia. Skłonność firm do zmniejszania skali podwyżek 

potwierdza również rozkład odpowiedzi na pytanie o wysokość prognozowanej zmiany wynagrodzenia. Od 

trzech kwartałów nieznacznie, choć sukcesywnie, obniża się udział odpowiedzi wskazujących na podwyżki 

nie mniejsze od 10% , rośnie natomiast odsetek firm planujących podniesienie wynagrodzeń o mniej niż 5%. 

Warto przy tym zauważyć, w długookresowym trendzie spadkowym pozostaje odsetek przedsiębiorstw 

planujących obniżenie przeciętnego wynagrodzenia.  

Nieco inaczej kształtują się natomiast prognozy przedsiębiorców dotyczące zmian wynagrodzeń w 

perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Wzrósł bowiem o 2 pp. kw/kw (do poziomu 58,5%) udział firm, które 
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planują podniesie przeciętnej płacy w ciągu najbliższego roku. W zdecydowanej większości będą to jednak 

podwyżki definiowane przez przedsiębiorstwa jako nieznaczne – podobnie, jak w przypadku prognoz 

kwartalnych, obniżył się odsetek przedsiębiorstw planujących wyraźne podniesienie przeciętnego 

wynagrodzenia (do 4,6%).  

Wykres 45 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki 

Wykres 46 Rozkład wysokości prognozowanych 

podwyżek 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

O ponad 2 pp. spadł w ciągu ostatnich dwóch kwartałów indeks zatrudnienia, choć sytuacja jest 

zróżnicowana branżowo. Spadek ten wynikał zarówno z obniżenia się udziału firm deklarujących wzrost 

liczby pracowników, jak i ze zwiększenia odsetka przedsiębiorstw prognozujących redukcję zatrudnienia. 

Należy jednak mieć na uwadze, że pomimo obniżenia się wartości indeksu, wciąż jest on na bardzo wysokim 

poziomie (bliskim historycznego maksimum, odnotowanego na koniec 2018 r.) – ponad 1/4 firm planuje 

zwiększyć zatrudnienie w kolejnym kwartale. Jedynym sektorem gospodarki, w którym  nie odnotowano 

spadku indeksu zatrudnienia, jest sektor usługowy (zarówno w Przemyśle, jak i Budownictwie wartość 

indeksu obniżyła się o ponad 3 pp.). Kolejny kwartał z rzędu obserwowane jest istotne pogorszenie prognoz 

zatrudnienia wśród eksporterów, podczas gdy indeks zatrudnienia dla firm działających na rynku krajowym 

pozostaje na dość stabilnym poziomie.  

Wykres 47 Indeks zatrudnienia - różnica między 

odsetkiem firm zwiększających i zmniejszających 

zatrudnienie [w pp.] 

Wykres 48 Odsetek przedsiebiorstw negatywnie 

oceniających swoją sytuację ekonomiczną/ 

mających wakaty wśród firm, które odnotowały 

spadek zatrudnienia kw/kw 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 
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Wyniki SM mogą sugerować, że czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia jest nie tylko zbyt mała 

podaż na rynku pracy, ale także pogarszająca się sytuacja ekonomiczna części przedsiębiorstw, 

wymuszająca takie ich działania dostosowawcze. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw, które w relacji 

kw. do kw. odnotowały spadek liczby zatrudnionych, wzrósł bowiem (trzeci kwartał z rzędu) udział tych, 

które swoją sytuację ekonomiczną oceniły jako słabą lub bardzo słabą. Warto zauważyć, że jednocześnie 

odsetek podmiotów sygnalizujących wakaty utrzymuje się,  wśród tych firm, na poziomach niższych niż w 

2018 r.  

Pogorszeniu, w stosunku do poprzedniego kwartału, uległy również prognozy zatrudnienia na kolejne 12 

miesięcy. Biorąc pod uwagę wzrost udziału firm planujących podwyżki w perspektywie roku, można 

przypuszczać, że część przedsiębiorstw będzie w dłuższym horyzoncie dążyć do zwiększania pracownikom 

pensji kosztem ograniczania zatrudnienia – odsetek przedsiębiorstw, prognozujących jednocześnie spadek 

zatrudnienia i wzrost płac jest dwukrotnie wyższy w przypadku prognoz rocznych niż kwartalnych.  

Ponad dwukrotnie wyższy, z perspektywy prognoz rocznych, jest również odsetek przedsiębiorstw, które 

przewidują wzrost zarówno zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. Może to wskazywać na to, że przedsiębiorcy 

z większym optymizmem patrzą na najbliższe 12 miesięcy, niż na nadchodzący kwartał.  

Wykres 49 Odsetek przedsiębiorstw, które prognozują wzrost/spadek zatrudnienia/wynagrodzenia w 

perspektywie kolejnego kwartału i w perspektywie kolejnych 12 miesięcy 

 
Źródło: Szybki Monitoring 
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Inwestycje 

1. Inwestycje w gospodarce narodowej11 

Po raz pierwszy od 2015 r. głównym motorem wzrostu inwestycji r/r w gospodarce narodowej były 

inwestycje przedsiębiorstw. Dynamika inwestycji sektora przedsiębiorstw wyraźnie bowiem 

przyspieszyła (nominalny wzrost o 20,2% r/r w I kw. b.r. i 9,7% r/r w IV kw. ub.r.), a obniżyło się bardzo 

wysokie tempo wzrostu inwestycji sektora rządowo-samorządowego (nominalny wzrost o 7,4% r/r w I kw., 

wobec wzrostu o 31,5% r/r w całym ub.r.). Wysoka też była realna dynamika nakładów w gospodarce, która 

wzrosła w ciągu kwartału do 12,6% r/r (z 8,2% r/r w IV kw. ub.r.).  

Przyspieszenie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw objęło zarówno grupę średnich i dużych 

przedsiębiorstw, jak i -według wstępnych szacunków GUS - również sektor mikro i małych firm12. Rosły 

także inwestycje sektora gospodarstw domowych, a ich wkład we wzrost inwestycji w gospodarce był 

wyższy niż wkład sektora rządowo-samorządowego.  

Wykres 50 Struktura nakładów na środki trwałe 

w gospodarce [w mld zł, I kw. 2019] i wkład 

sektorów instytucjonalnych we wzrost nakładów 

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

Wykres 51 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane 

kwartalne] 

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

2. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw – dane finansowe 

W sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych, który jest istotną częścią sektora 

instytucjonalnego przedsiębiorstw w rozumieniu rachunków narodowych13 dynamika wzrostu inwestycji 

silnie przyspieszyła (wzrost realny o 22,2% r/r wobec 12,7% r/r w IV kw. ub.r.), a zakres ożywienia 

inwestycji w sektorze przedsiębiorstw był szeroki. Dwucyfrowe, i na ogół wyższe niż w pop. kw., wzrosty 

                                                             
11 Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane za 2019 r. nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.  
12 Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są jako różnica między nakładami sektora przedsiębiorstw 

niefinansowych, a nakładami średnich i dużych przedsiębiorstw wg sprawozdania F-01/I-01. Wkład mikro i małych 

przedsiębiorstw może być niedoszacowany ze względu na obecność w zbiorowości przedsiębiorstw kwalifikowanych do sektora 

rządowego. 
13 Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw odpowiada za około 1/3 nakładów całej gospodarki. 
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inwestycji odnotowano w niemal wszystkich sektorach własności i branżach, a także w większości 

pozostałych analizowanych grup przedsiębiorstw. Obszarem wyraźnie słabszej aktywności, na tle 

notowanego powszechnie ożywienia, był handel, w którym nastąpiło wyhamowanie wysokiego dotychczas 

tempa wzrostu inwestycji oraz sektor MSP (wzrost o 3,3% r/r). Przyspieszenie dynamiki inwestycji w I kw. 

było zgodne z oczekiwaniami z SM NBP, które wskazywały na wzrost optymizmu inwestycyjnego wśród 

przedsiębiorstw. Oceniając te wyniki trzeba jednak pamiętać, że inwestycje realizowane w pierwszym 

kwartale mają najmniejszy wkład w wyniki całego roku (inwestycje w I kw. stanowią średnio 17% 

całorocznych inwestycji). 

Wykres 52 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 

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

Wykres 53 Inwestycje, wykorzystanie zdolności 

produkcyjnych 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 

Dynamikę inwestycji w ujęciu rocznym wspierały głównie czynniki o charakterze cyklicznym oraz 

rosnący trend. Jednocześnie lekko przyspieszyło tempo wzrostu inwestycji w ujęciu kwartalnym (15,5% 

kw./kw. s.a. w I kw. i 12,5% kw./kw. s.a. w IV kw.). 

Oceny perspektyw dla rozwoju inwestycji w przedsiębiorstwach są korzystne. W firmach utrzymuje się 

historycznie wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, a dla dalszego zwiększania potencjału 

wytwórczego rozpoczęły one, obok inwestycji w park maszynowy, także inwestycje budowlane, które mogą 

służyć zwiększaniu powierzchni produkcyjnej. Inwestycje tego typu mają zazwyczaj dłuższy cykl realizacji, 

co powinno wspierać wzrost inwestycji w kolejnych kwartałach. Kluczowa dla kontynuacji tego rodzaju 

inwestycji będzie jednak zapewne sytuacja na rynku robót i zdolność sektor budowlanego do obsługi 

zwiększonego, łącznego, popytu na inwestycje budowalne (inwestycje publiczne współfinansowanych ze 

środków unijnych plus rosnące inwestycje budowlane przedsiębiorstw). Tymczasem podaż z rynku 

budowalnego w tym roku rośnie znacznie wolniej niż w roku ubiegłym, co może wpływać na tempo rozwoju 

przedsiębiorstw (przeciętne tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej s.a. obniżyło się z 20,2% w 

ub.r. do 10,3% w b.r.). Plany rozwojowe przedsiębiorstw wspierają nadal bardzo dobre oczekiwania 

popytowe. Z kolei dobre wyniki eksporterów, w tym m.in. silne przyspieszenie sprzedaży zagranicznej, 

wskazują na ograniczony wpływ słabszej koniunktury w handlu światowym na kondycję polskich firm. 

Sytuacja finansowa i płynnościowa przedsiębiorstw jest relatywnie dobra, a warunki finansowania 

zewnętrznego inwestycji – nadal korzystne – m.in. ze względu na niski poziom stóp procentowych.  
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Motorem przyspieszenia dynamiki inwestycji sektorze przedsiębiorstw w I kw. były inwestycje 

przedsiębiorstw prywatnych14, w tym głównie firm zagranicznych (nominalny wzrost o 28% r/r, wkład do 

rocznej stopy wzrostu inwestycji w SPN o 12,9 pp). Jednocześnie, m.in. dzięki napływowi funduszy unijnych, 

nadal utrzymuje się bardzo wysoka dynamika inwestycji w przedsiębiorstwach sektora publicznego 

(nominalny wzrost o 31,6% r/r w I kw., przy średnim wzroście o 33,3% w ciągu ostatnich 6 kwartałów). 

Relatywnie wolniej - i także nieco wolniej niż w pop. kw. - rozwijała się natomiast aktywność inwestycyjna 

w prywatnych podmiotach krajowych (wzrost o 12,4% r/r, 14% r/r w IV kw. ub.r.). Ze względu na fakt, że 

jest to tendencja kilkuletnia może to negatywnie wpływać na konkurencyjność tej grupy podmiotów 

zwłaszcza w porównaniu z firmami zagranicznymi, w których stopa inwestycji (t.j. inwestycje w relacji do 

posiadanego majątku) systematycznie rośnie. 

Wykres 54 Stopa wzrostu inwestycji wg form 

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

Wykres 55 Inwestycje wg form własności [indeks 

jednopodst., 2015 r.=100, dane kwartalne, s.a.] 

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

Napływowi inwestycji zagranicznych sprzyja wysoka atrakcyjność Polski dla zagranicznych inwestorów, 

którą potwierdzają dobre noty w badaniach klimatu inwestycyjnego i wysokie miejsce naszego kraju w 

rankingach według wartości lokowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), a zwłaszcza mocna 

pozycja wśród krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej15. Ponadto, mimo znaczącego spadku wartości 

BIZ w ub.r. w Europie (spadek o 55% r/r) wartość tych inwestycji w Polsce wzrosła o ¼, odrabiając część 

głębokiego spadku z 2017 r.16. Zgodnie z analizami PAIH inwestycje zagraniczne przyciąga obecnie przede 

wszystkim stabilność ekonomiczna Polski i potencjał rynku wewnętrznego, inwestorów zniechęca natomiast 

niekorzystne otoczenie prawno-podatkowego (zmienność, niespójność przepisów, niska wydolność sądów 

gospodarczych, wysokość podatków)17. 

                                                             
14 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. 
15 Według badania EY („Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2019”, EY 2019) w 2018 r. Polska była liderem wśród krajów regionu 

w zestawieniu według liczby napływających BIZ. Inwestycje te były lokowane w sektorach takich jak produkcja części 

samochodowych, logistyka, transport, branża chemiczna. 
16 dane NBP i Puls Biznesu wyd. 13.06.2019 
17 badanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
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Wykres 56 Stopa inwestycji według form własności 

[nakłady do majątku, w %, mediana, dane za I kw. 

każdego roku, zbiorowość inwestorów] 

Wykres 57 Wkład do wzrostu inwestycji według 

udziału eksportu w przychodach [w pp., r/r, dane 

kwartalne, ceny bieżące] 

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

Jednocześnie wysoka aktywność inwestycyjna eksporterów wskazuje, że wpływ czynników związanych 

ze słabszą koniunkturą w EU na tę aktywność w I kw. był raczej ograniczony. Przedsiębiorstwa bazujące 

na sprzedaży na rynki zagraniczne (tj. uzyskujące min. połowę przychodów ze sprzedaży zagranicznej, a 

takie firmy to nieco częściej podmioty zagraniczne) miały decydujący wkład w przyspieszenie dynamiki 

inwestycji sektora przedsiębiorstw. Bardzo wysokie tempo inwestycji utrzymują jednocześnie firmy 

prowadzące sprzedaż swoich produktów i usług wyłącznie na rynku wewnętrznym (wzrost o 28% r/r, przy 

średnim wzroście w ostatnich 6 kwartałach wynoszącym 19% r/r).  

Inwestycje przedsiębiorstw w I kw., podobnie jak i w całym ub.r., rosły głównie dzięki rozwojowi firm z 

branż o mniejszym znaczeniu finansowania unijnego, co wskazuje, że wzrostowi inwestycji sprzyjają 

także czynniki niezwiązane z bezpośrednim napływem funduszy unijnych. Rola przedsiębiorstw z branż, 

do których kierowana jest większość środków pomocowych z UE (i ich wkład we wzrost inwestycji sektora 

przedsiębiorstw) jest znacząca, ale nadal pozostaje relatywnie niższa niż w szczycie poprzedniej 

perspektywy finansowej (pewne przyspieszenie wzrostu w I kw. miało głównie charakter statystyczny).  

Szereg symptomów wskazuje na to, że się obszar ożywienia inwestycji w sektorze średnich i dużych 

przedsiębiorstw niefinansowych zwiększa się. Odnotowano m.in. wyraźne obniżenie się koncentracji 

inwestycji (wg HHI) i pierwszy, od trzech lat, silny wzrost udziału inwestorów w sektorze przedsiębiorstw. 

Skokowy wzrost tego udziału (z najniższego wprawdzie w historii poziomu) nastąpił w szczególności w 

sektorze prywatnym. Jednocześnie udział przedsiębiorstw zwiększających inwestycje wciąż jest – od 2016 r. 

– w trendzie malejącym (obecnie 35,3% podmiotów)18, chociaż w latach wcześniejszych występowała wysoka 

dodatnia korelacja tych dwóch kategorii. Nie rośnie też przeciętna, dla całej populacji, dynamika inwestycji. 

Jednak w podgrupie inwestorów przeciętne (medianowe) tempo wzrostu inwestycji utrzymuje się na 

wysokim poziomie (powyżej średniej wieloletniej). 

 

                                                             
18 Niższe wartości odnotowano jedynie w 2009 r. i w 2013 r.; podobnie, jak i medianową dynamika inwestycji.  

0,5

1,0

1,5

2,0

2009 2011 2013 2015 2017 2019
przedsiębiorstwa prywatne krajowe
zagraniczne
publiczne

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018 2019

brak eksportu 1-49 50-100



 

27 

 

Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 58 Oceny aktywności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw 

Wykres 59 Dynamika inwestycji [w %, r/r, ceny 

bieżące] 

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

Na dynamikę inwestycji w I kw. wyraźny wpływ miały również procesy związane z rotacją próby i 

zbiorowości inwestorów (por. aneks). Rotacja próby dodała w sumie 6,4 pp. do dynamiki inwestycji r/r 

(wkład stałej części próby wyniósł 16,5 pp.), głównie dzięki inwestycjom przedsiębiorstw nowo włączonych 

do populacji objętej badaniem19. Efekty te odzwierciedlają procesy ekonomiczne związane z powstawaniem 

i rozwojem firm, ale w części mają również charakter statystyczny.  

W I kw. przyspieszyły inwestycje także największych inwestorów. W efekcie grupa ta, po raz pierwszy od 

2014 r., wniosła główny wkład do wzrostu inwestycji sektora przedsiębiorstw. Ponieważ mocne wzrosty 

inwestycji obserwowane są nadal również w zbiorowości mniejszych inwestorów, jest to kolejnym 

elementem przemawiającym za stosunkowo równomiernie rozłożonym charakterem tych procesów. 

3. Charakterystyka rodzajowa nakładów – dane finansowe 

Choć przedsiębiorstwa zwiększyły wszystkie rodzaje nakładów, na wysoką dynamikę inwestycji złożyły 

się przede wszystkim większe inwestycje budowlane, które rosły najszybciej od 2007 r. (nominalny 

wzrost o 37,5% r/r, 14% r/r w IV kw. 2018 r.). Wzrost inwestycji budowlanych miał swoje źródło już nie 

tylko w sektorze przedsiębiorstw publicznych, kontynuującym m.in. duże inwestycje infrastrukturalne, 

ale także w sektorze prywatnym, w którym nastąpiło wyraźne ożywienie inwestycji budowlanych. Wzrost 

inwestycji sektora przedsiębiorstw wspierała również wciąż wysoka i stabilna dynamika inwestycji w 

maszyny i urządzenia (12,2% r/r, 13,3% r/r w pop kw.). Mniej znaczący wkład we wzrost nakładów, ze 

względu na niższy udział w ogóle wydatków rozwojowych, miały natomiast zakupy środków transportu, 

chociaż dynamika tej kategorii mocno przyspieszyła (wzrost o 25,9% r/r)20.  

 

                                                             
19 Mogą to być zarówno nowo powstałe firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, jak i istniejące przedsiębiorstwa, które 

zaczęły spełniać kryteria niezbędne dla objęcia badaniem. 
20 Na większą skłonność do zakupu środków transportu mogły mieć wpływ nowe przepisy podatkowe wprowadzone od 

początku b.r. zrównujące limity odpisów podatkowych w przypadku zakupu i innych form finansowania samochodów 

osobowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. 
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Wykres 60 Stopa wzrostu nakładów w podziale 

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

Wykres 61 Inwestycje wg form własności [indeks 

jednopodst., 2015 r.=100, dane kwartalne, s.a.] 

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

Na większą skłonność do zakupu środków transportu mogły mieć wpływ nowe, wprowadzone od początku 

b.r., przepisy podatkowe, zrównujące limity odpisów podatkowych w przypadku zakupu i innych form 

pozyskiwania samochodów osobowych dla potrzeb przedsiębiorstwa. Te zmiany mogły również wpłynąć 

częściowo na obniżenie znaczenia leasingu w finansowaniu środków transportu, jaki odnotowano w I kw. 

(relacja środków trwałych przyjętych na podstawie leasingu do ogółu nakładów na środki transportu 

obniżyła się w ciągu kwartału z 61% do 44,2%). Ponadto w początku tego roku wprowadzono zmiany w 

Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, które mogą mieć wpływ na dynamikę majątku i 

nakładów w firmach stosujących MSR. Według norm obowiązujących do 2018 r. (MSR 17) leasing finansowy 

wykazywano w bilansie, zaś operacyjny – pozabilansowo. Nowe standardy (MSSF 16) likwidują podział 

leasingu oraz możliwość pozabilansowego ujmowania leasingu operacyjnego i nakazują ewidencję 

bilansową stronie sprawującej faktyczną kontrolę nad przedmiotem leasingu. W konsekwencji większość 

umów dotychczas klasyfikowanych jako leasing operacyjny, zostanie przeklasyfikowana na leasing 

finansowy. 

Wykres 62 Wkład do stopy wzrostu wartości 

środków trwałych przyjętych na podstawie 

leasingu [w pp, dane narastające, ceny bieżące] 

Wykres 63 Dynamika leasingu, majątku i inwestycji 

[r/r, dane narastające, ceny bieżące] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Wyraźnie zmienił się charakter inwestycji przedsiębiorstw prywatnych, które obok intensywnych 

nakładów na park maszynowy (wzrost o 11,2% r/r) zaczęły silnie zwiększać także inwestycje budowalne 

(wzrost o 40,5% r/r, ceny bieżące, po wzroście o 6,6% w całym ub.r.). Dynamika inwestycji budowalnych firm 

prywatnych była najwyższa od 2007 r., a ich wkład we wzrost inwestycji całego sektora przedsiębiorstw – 

już wyższy niż w szczycie poprzedniego cyklu inwestycyjnego. Do ożywienia inwestycji budowlanych 

przyczyniło się przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe. Może to wskazywać, że przedsiębiorstwa 

prywatne najprawdopodobniej wyczerpały możliwości dalszego zwiększania zdolności wytwórczych bez 

rozbudowy powierzchni produkcyjnych. Inwestycje w maszyny i urządzenia poza zwiększaniem 

potencjału produkcyjnego sprzyjają również wdrażaniu nowoczesnych i bardziej wydajnych rozwiązań do 

przedsiębiorstw. Powinno to mieć korzystny wpływ na konkurencyjność sektora prywatnego i potencjał 

gospodarki w warunkach rosnącego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.  

Intensywne inwestycje budowlane prowadzone są również w przedsiębiorstwach publicznych, dla 

których jest to wciąż ich główny kierunek inwestycji. Dynamika tych inwestycji w ciągu kwartału nawet 

przyspieszyła (wzrost o 32,3% r/r, 23,5% w IV kw. ub.r. i 43,6% średnio w ostatnich 6 kwartałach).  

Wykres 64 Udział działów PKD (w podziale na 75 

działów) z dwucyfrowym nominalnym wzrostem 

r/r inwestycji [w %] 

Wykres 65 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 

Nadal dynamicznie zwiększa się zakres branżowy ożywienia inwestycji. W I kw. br. dwucyfrowe wzrosty 

inwestycji odnotowało 45 (tj. o 5 więcej kw./kw.) spośród 75 działów (60%) i jest to najlepszy rezultat po 

2008 r. Na poziomie 8 branż PKD takie tempo odnotowano we wszystkich grupach poza handlem, w którym 

po okresie szybkiego rozwoju poziom nakładów nawet obniżył się (-2,1% r/r, przy średnim wzroście w 

poprzednich 9 kwartałach o 18,4% r/r, ceny bieżące). Najwyższe wzrosty inwestycji odnotowano w 

energetyce (45,8% r/r), w której inwestycje ruszyły po 2 latach głębokich redukcji inwestycji (wówczas za te 

spadki odpowiadała głównie część prywatna tego sektora, teraz wzrost inwestycji nastąpił w obydwóch 

segmentach energetyki). Silnie rosną również inwestycje w usługach (34,8% r/r), górnictwie (31,5% r/r) i 

transporcie (30,1%). Mocne przyspieszenie inwestycji, i w rezultacie najlepszy wynik od 2015 r., odnotowało 

przetwórstwo przemysłowe (17,9% r/r). 

Słabnie natomiast dynamika inwestycji w budownictwie (10,7% r/r, wobec wzrostu o 20,7% średnio w 

ostatnim roku), co może budzić pewien niepokój w kontekście rosnącego, już nie tylko w sektorze 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2009 2011 2013 2015 2017 2019

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019

budownictwo handel przemysł transport usługi



 

30 

 

Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

publicznym, popytu inwestycyjnego na prace budowlane. Budownictwo jednak w relatywnie większym 

stopniu, niż w pozostałych branżach, wykorzystuje leasing i wynajem, co pozwala na utrzymanie bardziej 

elastycznej, i niewymagającej inwestycji w środki trwałe, struktury majątku (mniej majątku trwałego w relacji 

do operacyjnych aktywów obrotowych).  

4. Majątek trwały w przedsiębiorstwach 

Coraz szybciej zwiększa się wartość majątku trwałego przedsiębiorstw21. W I kw. b.r. majątek trwały firm 

przyrósł o 7,9% (r/r, ceny bieżące); tj. powyżej nominalnego tempa wzrostu PKB (6,8%).  

Wykres 66 Majątek trwały i PKB [w %, r/r, ceny 

bieżące] 

Wykres 67 Skala dezinwestycji i restrukturyzacji 

majątku (w %, dane narastająco) 

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

Na stan majątku - poza wielkością realizowanych inwestycji, czy tempem amortyzacji - wpływają także 

działania dezinwestycyjne i restrukturyzacyjne, w tym np. decyzje o sprzedaży składników majątku 

trwałego. Skala restrukturyzacji majątku przedsiębiorstw, mierzona udziałem przychodów z jego zbycia w 

przychodach ogółem, jednak jest niska i maleje (blisko poprzedniego rekordowo niskiego poziomu, nieco 

ponad 1‰)22. Historycznie niska jest równocześnie skala dezinwestycji (przychody ze zbycia inwestycji w 

relacji do nakładów), która kształtuje się poniżej 3%. Zjawisko to jest relatywnie silniejsze w budownictwie, 

ale i tu jego natężenie obniża się w czasie. 

5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 

Przeważającą część środków rozwojowych przedsiębiorstwa przeznaczają na powiększanie majątku 

trwałego (94,3% wydatków na inwestycje ogółem), dokonując zakupów głównie nowych środków trwałych 

(89,43%). W I kw. 2019 r. jedynie 5,7% nakładów przedsiębiorstwa skierowały natomiast na zakup wartości 

niematerialnych i prawnych. Ponadto udział ten w ostatnich dwóch latach obniżył się - do poziomów poniżej 

                                                             
21 Majątek trwały netto ze względu na ograniczenia dostępności danych są ujmowane łącznie z wartościami niematerialnymi i 

prawnymi. Kategoria ta może więc być szczególnie w ostatnich kwartałach wrażliwa na wartość uprawnień do emisji C02. 

(Majątek trwały=aktywa trwałe pomniejszone o należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe).  
22 W historii epizody wzrostu tej relacji i jej wysokie odczyty zbiegały się z okresami dekoniunktury i nasilania się zjawisk 

kryzysowych w gospodarce (kryzys 2008/2009, 2011 – perturbacje na rynku budowlanym w związku z kumulacją inwestycji 

przed Euro 2012, czy osłabienie dynamiki inwestycji w 2016 r.). 
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średniej wieloletniej. Wśród inwestycji w wartości niematerialne i prawne przeważają zakupy 

oprogramowania oraz licencje. Wciąż znacznie mniej środków firmy przeznaczają na patenty oraz prace 

rozwojowe. 

Wykres 68 Inwestycje w wartości niematerialne i 

prawne w relacji do inwestycji ogółem [w %, dane 

kwartalne] 

Wykres 69 Struktura inwestycji w wartości 

niematerialne i prawne [w%, dane za I kw. każdego 

roku] 

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

6. Perspektywy aktywności inwestycyjnej – dane ankietowe 

Wyniki Szybkiego Monitoringu mogą sugerować korektę w dół obecnego wzrostu dynamiki inwestycji, 

a nawet jej spadku. Nie można się bowiem spodziewać ani silniejszego dopływu nowych inwestycji, ani 

zwiększenia nakładów na projekty już realizowane. Odnotowano znaczące spadki składowych oceny 

aktywności inwestycyjnej (tj. wskaźnika nowych inwestycji, salda zmian wielkości nakładów) i w efekcie 

syntetyczna ocena nastrojów obniżyła się do bardzo niskiego poziomu. 

Wykres 70 Wskaźnik nowych inwestycji [w % 

ogólnej liczby przedsiębiorstw] 

Wykres 71 Planowana zmiana wielkości nakładów 

[saldo zmian, w pp., s.a.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Spadło m.in. zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami, które jest obecnie najniższe od 

2013 r. (spadek o 0,7 pp. kw/kw - do 21%). Zjawisko to, w wymiarze sektorowym, było jednak ograniczone 

głównie do przetwórstwa przemysłowego. W pozostałych branżach wskaźnik nowych inwestycji na ogół 
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Inwestycje 

Szybki Monitoring NBP 

lekko poprawiał się. Jednocześnie silnie obniżył się optymizm w planach zmiany skali inwestycji, zarówno 

tych o horyzoncie kwartalnym, jak i obejmujących perspektywę całego bieżącego roku. W efekcie obydwie 

prognozy są obecnie najsłabsze od 2016 r.  

Wszystkie powyższe elementy złożyły się ostatecznie na dalsze obniżenie w próbie syntetycznego 

indykatora optymizmu inwestycyjnego (OPTIN) do bardzo niskiego poziomu (najniższy kwintyl rozkładu). 

Zmiana ta wpisuje się w negatywny trend wskaźnika. Wyniki SM NBP sugerują zatem słabnięcie aktywności 

inwestycyjnej w próbie w II i III kw. br.  

Wykres 72 OPTIN [przyrost r/r, w pp] i inwestycje 

średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych 

[w % r/r, ceny bieżące] 

Wykres 73 OPTIN [w % przedsiębiorstw, s.a.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP, GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Pogorszenie optymizmu inwestycyjnego w III kw. objęło sektor prywatny. Wyraźnie obniżyły się 

prognozy sektora prywatnego odnośnie zmian skali planowanych inwestycji, zwłaszcza te odnoszące się do 

perspektywy najbliższego kwartału (saldo planowanych zmian skali kwartalnych inwestycji po raz pierwszy 

od 2013 r. spadło poniżej neutralnego poziomu zerowego). W planach o zasięgu całorocznym również 

nastąpiło wyraźne osłabienie, ale prognozy pozostały dodatnie. Relatywnie stabilne w sektorze prywatnym 

pozostaje natomiast zainteresowanie nowymi inwestycjami, w którym wyniki w ostatnim okresie oscylują 

wokół średniej długookresowej, a w III kw. ukształtowały się nieco poniżej tego poziomu. Oczekiwania 

inwestorów prywatnych od początku ub.r. są jednak rozbieżne (spadek optymizmu od początku 2018 r.) z 

realizacją widoczną w danych finansowych SPN (wzrost dynamiki inwestycji od początku 2018 r.). 

Przedsiębiorstwa publiczne nadal utrzymują wysoki poziom optymizmu w planach inwestycyjnych a 

pewne wahania ocen z kwartału na kwartał odbywają się nadal na wysokim poziomie. W szczególności 

bardzo optymistyczne są oczekiwania dotyczące rocznej dynamiki nakładów zaplanowanych na cały 2019 r. 
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Ceny producentów 
W I kw. 2019 r. odnotowano przyspieszenie wzrostu cen produkcji globalnej w całej gospodarce - do 2,1% 

r/r z 1,5% r/r w poprzednim kwartale. Za wzrost dynamiki odpowiada głównie kształtowanie się cen w 

sferze publicznej (Administracji publicznej, Edukacji i Opiece zdrowotnej) oraz usługach finansowych. Ceny 

produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw niefinansowych (szacowane na podstawie wskaźników cen 

produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz Administracji 

publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej) rosły natomiast w podobnym tempie co w poprzednich dwóch 

kwartałach – o 2,4% r/r. W podziale na sekcje najszybciej rosły ceny w Budownictwie (o 4,4% r/r) oraz 

Zakwaterowaniu i gastronomi (3,7% r/r), natomiast najsilniejsze przyspieszenie wzrostu (w głównych 

sekcjach) odnotowano w Transporcie (do 3,2% r/r).  

Za wzrost cen produkcji w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w największym stopniu odpowiadał 

przemysł (wkład do wzrostu: 1,1 pp.), który ma największy udział w produkcji globalnej (38% produkcji całej 

gospodarki i 45% produkcji po wyłączeniu rolnictwa, sektora finansowego i usług publicznych). Relatywnie 

duży wkład do dynamiki cen produkcji sektora przedsiębiorstw ma również budownictwo (0,4 pp.). W I kw. 

br. wzrósł również wkład Transportu i gospodarki magazynowej (do 0,3 pp.). 

Wykres 74 Roczna dynamika wskaźnika cen 

produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI  

[w %]  

Wykres 75 Wpływ zmian cen w sekcjach na 

dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze 

przedsiębiorstw [w pp.] 

 
Uwaga: dane o PPI w II kw. 2019 r. w oparciu o kwiecień i maj  

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

Utrzymanie umiarkowanego tempa wzrostu cen w sektorze przedsiębiorstw w I kw. jest zgodne z ocenami 

dokonanymi przez podmioty ankietowane w ramach poprzedniej edycji SM NBP. Wskaźnik cen bieżących 

za I kw. odnotował bowiem jedynie nieznaczny wzrost względem IV kw. ub.r. Z kolei prognozy na I kw.br. 

(formułowane w grudniu ub.r.) wskazywały na wyraźne przyspieszenie dynamiki cen, w związku ze 

spodziewanym wzrostem cen energii, elektrycznej. Został on jednak ograniczony przez rozwiązania 

administracyjne, wprowadzone już po zakończeniu badania. 

Niepełne dane za II kw. br. wskazują na dalsze, stopniowe, spowalnianie tendencji wzrostowej cen 

produkcji sprzedanej w przemyśle (w ujęciu rocznym). Wskaźnik PPI obniżył się z 3,2% r/r w III kw. 2018 

r., do 2,5% r/r I kw. i  1,4% r/r w maju br. W podziale na główne kategorie produkcji przemysłowej, za spadek 
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cen producenta w analizowanym okresie w największym stopniu odpowiada spowolnienie dynamiki cen 

dóbr związanych z energią (z 13,9% r/r w III kw. ub.r., do 3,8% r/r w maju br.), do czego przyczyniło się 

kształtowanie cen surowców energetycznych (głównie ropy naftowej oraz węgla) na rynku światowym23. 

Tendencję spadkową dynamiki cen odnotowano także w przypadku kategorii dóbr zaopatrzeniowych (do 

średnio 1,4% r/r w kwietniu i maju br. z 2,9% r/r w III kw. ub.r.). W przypadku dóbr inwestycyjnych, od IV 

kw. ub. r. obserwuje się względnie stabilne tempo wzrostu cen. Przyspieszyła natomiast dynamika cen dóbr 

konsumpcyjnych - do przeciętnie 1,3% r/r w kwietniu oraz maju b.r. (wobec 0,5% r/r w I kw. br. i -0,1% r/r w 

IV kw. ub.r.), choć i tak pozostaje relatywnie niska. 

Wykres 76 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 

głównych grupowaniach przemysłowych  [w %] 

Wykres 77 Notowania cen surowców 

energetycznych na rynkach światowych [w USD, 

indeksy sty. 2012=100] oraz odsetek 

przedsiębiorstw postrzegających ceny zaopatrzenia 

jako barierę działalności 

 
Uwaga: dane o PPI w II kw. 2019 r. w oparciu o kwiecień i maj 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Spowolnienie wzrostu cen dóbr energetycznych oraz zaopatrzeniowych w przemyśle przyczyniło się do 

obniżenia rocznej dynamiki deflatora zużycia pośredniego sektora przedsiębiorstw24 - do 2,1% r/r w I kw. 

2019 r. (z 2,5% r/r w IV kw. ub.r.). W rezultacie poprawiła się relacja ceny produkcji do ceny zaopatrzenia, co 

wpłynęło dodatnio na kształtowanie wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej sektora 

przedsiębiorstw (przyczyniając się do spowolnienia jego spadku o 0,2 pp., w stosunku do IV kw. 2018 r.  

– por. rozdział Sytuacja finansowa). 

Na spowolnienie dynamiki cen produkcji w przemyśle w II kw. wskazują również oceny dokonane przez 

podmioty ankietowane w ramach SM NBP. Obniżył się bowiem, względem I kw. br., wskaźnik presji 

cenowej dla przemysłu powodując jednocześnie spadek tego wskaźnika dla całej próby SM NBP. Z kolei w 

sekcjach usługowych wskaźnik ten nie zmienił się istotnie względem poprzedniego kwartału. Przyspieszenie 

wzrostu cen sugeruje natomiast kształtowanie się wskaźnika presji cenowej dla firm budowlanych, dla 

                                                             
23 Ceny kategorii dóbr związanych z energią rosły wolniej, pomimo przyspieszenia dynamiki cen w Wytwarzaniu i 

zaopatrywaniu w energie elektryczna, gaz, parę wodną i gorącą wodę (do przeciętnie 5,0% r/r w kwietniu i maju br., wobec 0,8% 

r/r w III kw. ub.r.). 
24 Deflatora zużycia pośredniego wg Rachunków Narodowych, z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego oraz sektora 

publicznego. 
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których saldo udziałów firm podnoszących i obniżających ceny było najwyższe wśród głównych sekcji (36,5 

pkt. vs 21,5 pkt. w całej próbie). 

Stabilizująco na ceny produkcji w SM NBP w II kw. br. oddziaływało zahamowanie, obserwowanych w 

drugiej połowie 2018 r. i na początku br., wzrostów cen jednostkowych energii elektrycznej (za 1 GWh). Na 

zbliżonym poziomie (do poprzedniego badania) pozostała bowiem średnia podwyżka cen prądu 

odnotowana przez ankietowane przedsiębiorstwa (około 18,5% za 1 GWh, pomiędzy czerwcem ub.r. a 

końcem maja br.). Wprawdzie lekko wzrósł (o 3 pp. kw/kw, do 66%) odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały wzrost cen prądu, jednak na tym samym poziomie co w I kw. br. (24%) pozostał udział 

podmiotów deklarujących silny wzrost cen energii elektrycznej, tj. o więcej niż 30%. Pomimo ustabilizowania 

w ostatnim kwartale, wcześniejsze wyraźne wzrosty cen energii spowodowały, że wysokie ceny 

zaopatrzenia są obecnie najczęściej zgłaszaną barierą (przez 8,9% firm) mogącą zagrozić funkcjonowaniu 

ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw (przed wysokimi podatkami i przepisami (8,7%) i brakiem 

pracowników (7,7%)). Odsetek firm wskazujących (w pytaniu otwartym o bariery funkcjonowania) na koszty 

zaopatrzenia, w tym często bezpośrednio na ceny prądu, lekko wzrósł – o 0,6 pp. kw/kw – choć jednocześnie 

był wyraźnie niższy niż w grudniu ub.r. – o 2,9 pp. 

Oczekiwania ankietowanych przedsiębiorstw na III kw. 2019 r. wskazują na wolniejsze tempo wzrostu 

cen – zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia (niż w poprzednim kwartale). Poziomy 

indeksów prognozowanych cen pozostają jednak względnie wysokie. Zgodnie z wynikami SM NBP drugi 

kwartał z rzędu obniżył się odsetek firm planujących podnoszenie cen wyrobów własnych i przewyższa on 

obecnie o 43 pp. (s.a.) odsetek respondentów planujących redukcję cen (wobec 46 pp. w poprzednim 

badaniu). Obniżyła się także przeciętna skala planowanych podwyżek – zarówno cen oferowanych 

produktów, jak i cen materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Obecne 

poziomy wskaźników prognozowanych cen własnych oraz prognozowanych cen materiałów i surowców są 

jednak nadal relatywnie wysokie – zbliżone do obserwowanych w grudniu ub.r. – przed znacznym 

wzrostem, związanym z obawami o skokowe podwyżki cen energii elektrycznej. Wyniki SM NBP wskazują 

także, że podwyżki cen prądu nie zmaterializowały się w stopniu, w jakim obawiały się tego 

przedsiębiorstwa (przed wprowadzeniem rozwiązań administracyjnych w końcu ub.r.) i zgodnie z obecnie 

formułowanymi oczekiwaniami ankietowanych firm nie nastąpią w perspektywie kolejnego kwartału. 

Przypuszczenie takie potwierdza także wyraźny spadek współczynnika przeniesienia cen surowców na ceny 

wyrobów własnych25. 

W najbliższym czasie ujemnie na dynamikę cen producenta może oddziaływać pogorszenie (obserwowane 

w horyzoncie ostatniego roku) perspektyw w obszarze popytu. Obniżają się także ceny surowców 

energetycznych (w ujęciu rocznym). Czerwcowe dane wskazują także na zahamowanie – występującej od 

około roku  – tendencji deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym). Z drugiej 

jednak strony dodatnio na ceny oddziaływać będzie względnie wysoki stopień wykorzystania zdolności 

wytwórczych oraz relatywnie silna – choć lekko słabnąca – presja płacowa. 

Prognozy na najbliższych 12 miesięcy nie wskazują na większe zmiany tempa wzrostu cen produkcji 

przedsiębiorstw objętych SM NBP. W niewielkim stopniu wzrósł bowiem zarówno odsetek 

                                                             
25 odsetka przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm oczekujących wzrostu cen 

materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji – do 64%, wobec 71% w poprzednim badaniu. 
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przedsiębiorstw oczekujących wzrostu cen (do 46%), jak i oczekujących spadku cen (do 5%) i saldo tych 

tendencji było podobne do zaobserwowanego w poprzednim kwartale. Najczęściej podwyżki były 

planowane w energetyce (70% firm), w budownictwie (56%) oraz w handlu (52%). Relatywnie rzadziej 

przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu cen w przetwórstwie przemysłowym (47%), w transporcie (34%) 

i pozostałych usługach (40%). Oczekiwania inflacji cen producenta w poszczególnych sekcjach także są 

zbliżone do odnotowanych w poprzednim kwartale.  

Wykres 78 Oczekiwania zmian cen produkcji 

własnej oraz cen materiałów i surowców w 

przyszłym kwartale [w pp.] 

Wykres 79 Prognozy CPI w perspektywie roku       

[w pp.] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Przedsiębiorstwa oczekują nico wolniejszego niż w poprzednich dwóch kwartałach 12 miesięcznego 

wzrostu wskaźnika CPI. Od grudnia ub.r. powoli obniża się bowiem odsetek przedsiębiorstw 

prognozujących szybszy – niż w kwietniu br. – wzrost cen konsumenta. Jednocześnie lekko wzrósł udział 

przedsiębiorstw oczekujących wolniejszego wzrostu CPI. Na tle danych historycznych z ostatnich pięciu lat 

oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw pozostają jednak relatywnie wysokie, wyższe niż przed 

grudniowym wzrostem wskaźników koniunktury SM NBP w obszarze cen, spowodowanym obawami o 

skokowy wzrost cen energii elektrycznej na początku br. 
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W I kw. 2019 r. zasadniczym składnikiem sumy bilansowej sektora przedsiębiorstw niefinansowych 

pozostały kapitały własne (wzrost o 4,4% r/r), niemniej przyspieszenie tempa zadłużania się 

przedsiębiorstw (wzrost o 10,6% r/r) przekłada się na wzrost udziału obcych źródeł finansowania. Widoczna 

jest kontynuacja zmiany struktury terminowej zobowiązań – spada udział zobowiązań długoterminowych 

na rzecz krótkoterminowych.  

Odzwierciedleniem zmian struktury źródeł kapitałów, zaangażowanych w finansowanie firm, jest 

spadek średniego (i medianowego) poziomu samofinansowania. Wzrost zagregowanego wskaźnika 

zadłużenia ogólnego wynika m.in. ze wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw realizujących największe (i 

rosnące obroty) i niewielkim stopniu przedsiębiorstw o najniższych obrotach. Odsetek przedsiębiorstw z 

ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przekracza wartość 

aktywów przedsiębiorstwa) pozostał na jednym z niższych historycznie poziomów (5,2% populacji26). 

Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego znajduje się na 

bezpiecznym poziomie (wskaźnik pozostaje nieco powyżej 80% od połowy 2017 r.). Ponad połowa 

przedsiębiorstw całość aktywów trwałych oraz część majątku obrotowego finansuje kapitałami własnymi, 

utrzymując bliską tzw. konserwatywnej strukturę finansowania majątku. W tendencji spadkowej (i poniżej 

swojej 10-letniej średniej) kształtuje się wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe 

zaangażowanie kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalności. 

Obserwowane obniżanie wskaźnika trwałości finansowania wynika z obniżenia dynamiki wzrostu 

kapitałów własnych oraz zmieniającej się struktury rosnącego zadłużenia (szybszy wzrost 

krótkoterminowego względem długoterminowego). Rentowność kapitałów własnych, w efekcie spadku (r/r) 

wyniku netto i wzrostu kapitałów własnych pozostała poniżej swojej średniej z ostatnich 10-lat.  

W ujęciu przekrojowym wyraźny wzrost wykorzystania dźwigni finansowej, sięgający historycznego 

maksimum, obserwuje się w Energetyce (41%). Wciąż jest ono jednak znacznie poniżej średniego poziomu 

zadłużenia dla całego sektora przedsiębiorstw (ok. 51%). Za wzrostem zobowiązań kryje się tu silny wzrost 

zobowiązań krótkoterminowych: głównie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (wzrost o 85% r/r i 10,4% 

kw/kw) oraz – podobnie jak w całym sektorze – zobowiązań z tytułu dostaw i usług (38% r/r). Kontynuację 

wzrostu skali zadłużenia – znacznie przekraczającego średni poziom dla populacji – widać wśród firm 

transportowych. Wysoki poziom dźwigni finansowej, należy interpretować jako odpowiedź sekcji na 

utrzymującą się bardzo dobrą koniunkturę w tej branży, a wynika z utrzymującego się wzrostu udziału 

zewnętrznego finansowania krótkoterminowego, w tym biernych RMK (17% r/r)27 oraz kredytów i pożyczek 

krótkookresowych (14,7% r/r). Jednocześnie firmy transportowe zwiększyły kapitały własne o 8,2% r/r, co 

                                                             
26 Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do końca 2018 r. dotyczyła nieco ponad 

5% badanych firm. Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych np. przychodów, zadłużenia 

kredytowego (udział nie przekracza 5% w przypadku przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy 

bilansowej)  
27 Bierne RMK firm transportowych są pozycją bardzo obszerną, przy czym ich wzrost jest związany z m.in. efektem wysokich 

opłat leasingowych, przyszłych kosztów związanych z remontem środków transportu do stanu w jakim był w momencie 

rozpoczęcia umowy leasingu, przyszłych płatności podatkowych lub rezerw związanych z operacyjną działalnością 

przedsiębiorstw. 
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jest efektem utrzymującego się bardzo wysokiego popytu na usługi transportowe, pozwalającego osiągać 

wysokie wyniki finansowe (dynamika wyniku na sprzedaży wyniosła 22,5 r/r wobec 0,7% r/r w całej 

populacji).  

Wykres 80 Dynamika zmian pasywnej strony 

bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 

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

Wykres 81 Wskaźnik zadłużenia ogólnego i 

wskaźnik trwałości finansowania 

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

W I kw. 2019 r. zwiększyło się o 9,2% r/r (w tempie znacznie powyżej 10-letniej średniej), przy czym 

zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostaje umiarkowane. W świetle 

informacji o wzroście restrykcyjności polityki kredytowej banków względem firm28 w I kw. br., tempo 

wzrostu zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw można uznać za wysokie, przy jednocześnie 

stabilnie niskim ryzyku nadmiernej akcji kredytowej29. Odchylenie wskaźnika kredytu dla przedsiębiorstw 

od długoterminowego trendu (tzw. luka kredytowa) pozostaje lekko ujemne.  

Z analizy struktury zmian zadłużenia widać, że wkłady zadłużenia kredytowego długo-, jak i 

krótkoterminowego do wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ogółem były podobne. Z kolei 

wkład wzrostu zadłużenia kredytowego i pożyczkowego ogółem do wzrostu sumy bilansowej sektora 

przedsiębiorstw wciąż jest na relatywnie niskim poziomie. Udział kredytów i pożyczek w sumie bilansowej 

pozostał bliski 15%.   

Według danych NBP ze sprawozdawczości banków30 dynamika kredytów inwestycyjnych lekko 

przyspieszyła. Wzrost zadłużenia31 z tyt. kredytów inwestycyjnych (9,4% r/r, dane miesięczne) wynikał z 

wciąż wysokiego tempa wzrostu wielkości kredytów przeznaczonych na inwestycje w nieruchomości (5,8% 

                                                             
28 Decyzje o zaostrzeniu warunków były – zdaniem banków - podyktowane wzrostem ryzyka kredytowanych branż i po raz 

pierwszy od dłuższego czasu dotyczył również segmentu kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Szerzej w 

raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2019_2.pdf  
29 Szerzej w:„Raport o stabilności systemu finansowego”, czerwiec 2019, NBP 
30 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.  
31 Dane za kwiecień 2019 r. 
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r/r) i przyspieszającego wzrostu wielkości udzielonych kredytów stricte inwestycyjnych (4,2% r/r)32. 

Utrzymuje się wysokie tempo wzrostu zadłużenia o charakterze bieżącym (wzrost o 10,4% r/r, dane 

miesięczne) i jego udziału w całości zadłużenia. 

Odsetek kredytobiorców i pożyczkobiorców pozostaje niski i spada. Z kredytów i pożyczek korzystało ok. 

65% populacji objętej sprawozdawczością F-01 GUS. Około 36% przedsiębiorstw korzysta z kredytów i 

pożyczek zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Deklaracje przedsiębiorstw (SM NBP) sugerują33, że 

udział kredytobiorców w najbliższym kwartale pozostanie relatywnie niski.  

Wykres 82 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów 

i pożyczek i struktura wpływu jej głównych 

składowych [w %, r/r]  

Wykres 83 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r] 

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

NBP 

W II kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt nie uległ większym zmianom w relacji 

kwartalnej i pozostał niski – około 17% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt. Spadł natomiast 

odsetek zaakceptowanych wniosków – nieco ponad 80% firm otrzymało pozytywną decyzję kredytową 

(82.% w poprzednim kwartale). W ok. 45% przyczyną negatywnej decyzji kredytowej był brak zdolności 

kredytowej. Wzrósł odsetek odmów z powodu tzw. czynników niezależnych od przedsiębiorstwa, przez co 

należy rozumieć  m.in. brak historii kredytowej, czy niewłaściwą (niedostateczną) dokumentację finansową 

lub dotyczącą projektu, na  który poszukiwane jest finansowanie. Część odmów mogła być efektem 

wprowadzenia przez banki nowych, opierających się na szerszym spektrum danych, narzędzi do oceny 

sytuacji finansowej kredytobiorców34.  

W ujęciu przekrojowym w II kw. br. dostępność finansowania bankowego dla sektora MSP pozostała 

niższa w porównaniu z sektorem dużych firm (ale powyżej swojej długookresowej średniej). Wysoki 

                                                             
32 Wkład tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nieruchomości do tempa wzrostu kredytów o charakterze 

inwestycyjnym pozostaje wyraźnie wyższy od wkładu tempa wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych. Szerzej: Statystyka 

pieniężna i bankowa www.nbp.pl  
33 Wskaźnik korelacji między odsetkiem kredytobiorców w obu analizowanych populacjach wykazuje zbieżność na poziomie 

ponad 50%. 
34 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2019_2.pdf 
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popyt na kredyt utrzymuje się wśród firm budowlanych, niemniej dostępność kredytu wciąż jest tu niższa 

niż w pozostałych sekcjach. Poprawę dostępności finansowania bankowego odnotowano natomiast w 

Transporcie.  

Badane przedsiębiorstwa preferują środki własne w finansowaniu nowych inwestycji. W przypadku 

połowy, spośród ok. 22% przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w nadchodzącym 

kwartale, źródłem finasowania będą środki własne. Kredyt bankowy pozostaje wyraźnie rzadszym źródłem 

finansowania inwestycji.  

Wykres 84 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych 

Wykres 85 Źródła finansowania nowych inwestycji 

[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie 

inwestycji] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Według prognoz SM NBP zainteresowanie firm finansowaniem działalności kredytem bankowym 

w III kw. 2019 r. utrzyma się na podobnym, jak kwartał wcześniej, poziomie (biorąc pod uwagę ostatnie 6 

lat saldo prognoz przyjęło jedną z wyższych wartości). Przedsiębiorstwa częściej zapowiadają jednak wzrost 

popytu na kredyty o niższych kwotach. Historyczna sprawdzalność prognoz wzrostu zadłużenia, pozwala 

przewidywać, że w nadchodzącym kwartale od 43% do 52% firm wyrażających zamiar ubiegania się o kredyt 

faktycznie złoży wnioski kredytowe. To może oznaczać utrzymanie się tempa wzrostu zadłużenia 

kredytowego przedsiębiorstw na obecnie obserwowanym poziomie. Przyspieszenie tempa wzrostu 

zadłużenia kredytowego w kolejnych okresach wydaje się być mało prawdopodobne za czym przemawia 

stabilizacja (Przetwórstwo przem.), a nawet słabnący (Usługi i Handel) deklarowany popyt na kredyt dla 

przedsiębiorstw – są to sektory, których łączny udział w wolumenie kredytów i pożyczek sięga 78%. 
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Wykres 86 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt35 Wykres 87 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 

nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.] na tle 

deklarowanej obsługi zadłużenia [odsetek 

odpowiedzi] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP, Statystyka monetarna i 

finansowa NBP, opracowanie NBP 

Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 

GUS, opracowanie NBP 

W I kw. 2019 r. wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej36 – 

mimo niewielkiego spadku w relacji kwartalnej – był wysoki (na poziomie medianowego 

przedsiębiorstwa nawet wzrósł zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym)37. Pogorszenie wskaźnika 

wynikało ze spadku wyniku finansowego netto oraz niewielkiego wzrostu obciążeń z tytułu rat 

kapitałowych i odsetek. 

Ankietowane przedsiębiorstwa (SM NBP) informują o utrzymaniu wysokiej zdolność do terminowej 

obsługi zadłużenia kredytowego w II kw. 2019 r. Obawiają się one jednak lekkiego jej pogorszenia w III 

kw. 2019 r. Pozytywnym zjawiskiem wydaje się to, że wśród firm najmniejszych – których populacja 

charakteryzuje się najniższym odsetkiem podmiotów terminowo obsługujących zadłużenie – spadł odsetek 

tych respondentów, którzy przewidują pogorszenie obsługi zadłużenia.  

W ujęciu przekrojowym, najniższą zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego wciąż mają firmy 

budowlane (w II kw. br. odnotowano niewielkie pogorszenie). Według formułowanej przez firmy 

budowlane prognozy na III kw. 2019 r. należy spodziewać się dalszego, niewielkiego, spadku jakości obsługi 

zadłużenia w tej sekcji. Saldo prognoz obniżyło się tu głównie za sprawą przyrostu odsetka firm 

spodziewających się silnego pogorszenia zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań 

(zarówno kredytowego, jak i pozabankowego).    

                                                             
35 Dynamika kwartalna kredytów i innych należności pozostałych monetarnych instytucji finansowych na danych NBP dla II kw. 

2019 r. dotyczy danych za kwiecień 2019 r.  
36 W przypadku wskaźnika skorygowanego, mianownik stanowi sumę 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”.  
37 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01. 
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Płynność i regulowanie zobowiązań 

W I kw. 2019 r. wskaźniki płynności sektora przedsiębiorstw – po usunięciu wahań sezonowych – 

obniżyły się (zarówno w relacji rocznej, jak i kwartalnej). Wzrosły natomiast wartości medianowe tych 

wskaźników. Sytuację płynnościową sektora przedsiębiorstw można jednak uznać za dobrą, ale 

zróżnicowaną na poziomie sektorów i branż. Niskie tempo wzrostu inwestycji krótkoterminowych w całym 

sektorze (wzrost o 2,5 % r/r)38 wynikało ze spadku akumulacji tej kategorii aktywów w klasie przedsiębiorstw 

o najwyższej płynności (w czwartym kwartylu przedsiębiorstw sklasyfikowanych wg. płynności 

gotówkowej inwestycje krótkoterminowe spadły o 2,7% r/r, a środki pieniężne o 5,6% r/r).  

Spadek płynności wśród przedsiębiorstw największych (przy braku większych zmian lub nawet wzroście 

wskaźników w firmach mniejszych) przełożyło się na spadek koncentracji inwestycji krótkoterminowych 

(i środków pieniężnych). Odsetek przedsiębiorstw utrzymujących bezpieczny poziom płynności 

gotówkowej tj. powyżej 0,239 lekko wzrósł. 

Według danych NBP o tempie akumulacji środków pieniężnych przedsiębiorstw ogółem zdecydowało 

wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu depozytów w segmencie lokat bieżących (wzrost o 13,7% r/r, dane 

miesięczne) i spadek wielkość środków utrzymywanych na lokatach terminowych40. 

W układzie przekrojowym, w I kw. 2019 r., spadek płynności odnotowano w górnictwie, energetyce i 

sekcji zajmującej się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (wszędzie tam odnotowano wzrost 

dynamiki nakładów inwestycyjnych). Wśród firm przemysłowych poprawę płynności (i jednoczesny wzrost 

rentowności) odnotowały natomiast branże zajmujące się produkcją artykułów tekstylnych i odzieży oraz 

zajmujące się produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (tu płynność osiągnęła jeden 

z historycznie wysokich poziomów). Wśród branż spożywczych z dużym udziałem przychodów z eksportu, 

wyraźny wzrost płynności i wzrost rentowności (z wysokich poziomów) odnotowały przedsiębiorstwa 

zajmujące się przetwarzaniem i konserwowaniem owoców oraz wyrobów mleczarskich. Spadki płynności 

odnotowało niewiele branż, wśród nich: produkcja wyrobów tytoniowych oraz urządzeń eklektycznych. 

Utrzymało się zróżnicowanie sytuacji finansowej podmiotów w budownictwie. Firmy budowlane zajmujące 

się wznoszeniem budynków utrzymały płynność na wysokim poziomie (znacznie powyżej średniej dla 

populacji), natomiast wyraźnie niższą płynność (z niewielkim pogorszeniem w relacji kw/kw i r/r) 

odnotowano w branżach zajmujących się robotami specjalistycznymi oraz wykonywaniem prac inżynierii 

lądowej i wodnej.  

 

 

                                                             
38 W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i 

pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%-99% inwestycji 

krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego 

wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.  
39 Wartości referencyjne podano w aneksie 
40 Dane za kwiecień 2019 r. Więcej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
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Wykres 88 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 

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

Wykres 89 Mediany wskaźników płynności 

finansowej (III st.), szybkiej (II st.) i gotówkowej 

(I st.) [w pkt.]  

  

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

GUS, opracowanie NBP 

 

Wykres 90 Dynamika składowych wskaźników 

płynności [w %.] 

Wykres 91 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 

miesięczne, r/r] 

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

NBP 

W II kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw (SM NBP) informujących o braku problemów z płynnością po 

raz kolejny lekko się obniżył (ok. 77% badanych firm wobec 78% w ubiegłym kwartale) – przybyło firm, 

które doświadczają problemów z płynnością. Ankietowane przedsiębiorstwa, nieco częściej niż w ubiegłym 

kwartale, przewidują, że w III kw. 2019 r. nastąpi niewielkie pogorszenie ich płynności (jednocześnie spadł 

odsetek firm przewidujących, że ich sytuacja się poprawi).  
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Wykres 92 Ocena płynności przedsiębiorstw 

[odsetki odpowiedzi] 41 

Wykres 93 Cykl rozliczeniowy należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów 

[w dniach]42  

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane 

GUS, opracowanie NBP 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

                                                             
41 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie 
42 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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43 DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do 

wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38ba999f-1ef3-11e9-8d04-

01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF  

Ramka 2. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) a 
poprawa zarządzania płynnością  

Wprowadzone od 1 lipca 2018 roku przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności faktury VAT 

(MPP, ang. split payment) obecnie zakładają dobrowolność stosowania płatności podzielonej, ale stroną 

decydującą o jego stosowaniu jest odbiorca towarów i usług. Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów 

dotyczącego nowelizacji ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy od 1 

września 2019 r. dla wszystkich transakcji przekraczających wartość 15 tys. złotych. Decyzja wykonawcza 

Rady UE43 z lutego br. dopuszcza wprowadzenie obowiązkowego MPP już od 1 styczna br. na okres trzech 

lat tj. do 31 grudnia 2021 r. Projekt nowelizujący ustawę o VAT czeka jeszcze na zakończenie procedury 

legislacyjnej w Sejmie i Senacie RP. Według założeń obowiązkowy MPP ma zastąpić: obowiązujący 

obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia, solidarną odpowiedzialność dłużnika i wierzyciela.  

Badanie SM NBP pokazało, że w okresie roku mechanizm split paymentu stał się bardziej powszechny. Za 

pośrednictwem MPP około 70% respondentów już otrzymuje płatności bądź płaci swoim kontrahentom 

za zakupione produkty i usługi (w 2018 r., na początku obowiązywania dobrowolnego MPP było to ok. 

55%). Zgodnie z intencją ustawodawcy, z mechanizmu MPP najczęściej korzystają firmy duże, sektora 

publicznego, firmy działające w Energetyce i Górnictwie. Najrzadziej mechanizm podzielonej płatności 

jest wykorzystywany w sektorze usługowym, ale i tu widać wzrost odsetka firm włączonych do systemu 

rozliczeń podzielonej płatności.  

Wykres 94 Stosowanie mechanizmu podzielonej 

płatności (odsetki odpowiedzi) 

Wykres 95 Wielkość środków pieniężnych 

utrzymywanych na rachunku VAT 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Według deklaracji przedsiębiorstw, środki utrzymywane na rachunku VAT stanowią przeciętnie 5,5% 

środków pieniężnych firmy (ok. 5% przedsiębiorstw deklaruje, że na rachunku VAT znajduje się 

przeciętnie 20% ich zasobów pieniężnych). Najwięcej środków na rachunku VAT utrzymują firmy 

zatrudniające do 50 osób (średnio ok. 7% agregatu). 

Około 78% badanych przedsiębiorstw (wobec 76,5% w poprzednim badaniu) twierdzi, że wprowadzenie 

MPP nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności. Niemal 2% firm odczuło poprawę 

płynności (w 2018 r. był to 1% badanych), co można zapewne interpretować, jako wymuszony poprzez 

wprowadzenie mechanizmu wzrost solidności płatniczej ich kontrahentów. O ograniczeniu płynności 
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W I kw. 2019 r. wydłużył się (r/r i kw/kw) zarówno średni czas płatności zobowiązań, jak i ściągania 

należności. Spadł odsetek firm, których cykle rozliczeniowe przekraczają 60 dni44. W ujęciu kwartalnym w 

niewielkim stopniu skrócił się cykl zapasów (ale wydłużył się w ujęciu rocznym). Okres transformacji 

środków zainwestowanych w działalność bieżącą (tzw. wskaźnik konwersji gotówki45) przeciętnej firmy 

spadł do nieco poniżej 37 dni (pozostaje powyżej 10-letniej średniej).  

Analiza sprawności procesów rozliczeń na poziomie jednostkowym pokazuje, że utrzymuje się różnica w 

długości cykli między sektorami: cykl należności jest najkrótszy w firmach największych, a najdłuższy w 

sektorze MSP. Odwrotna zależność dotyczy cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, niemniej różnica w 

długości cykli z tytułu zobowiązani handlowych między sektorami systematycznie się zmniejsza. Najdłuższe 

                                                             
44Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403 

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf), w transakcjach handlowych terminem 

zapłaty określonym w umowie jest 30 dni jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny, i 60 dni jeśli stronami umowy są podmioty 

nie będące podmiotami publicznym.  
45Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl 

zobowiązani z tytułu dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sumie 

bilansowej.  

poinformowało ok. 19% badanych firm. Roczne doświadczenie ze stosowania split paymentu 

spowodowało, że obecnie niecałe 4% firm wobec 7% z początku działania MPP odczuwa ograniczenie 

płynności mogące zagrozić ich funkcjonowaniu.  

W celu przeciwdziałania ograniczeniu płynności wynikającego z zamrożenia środków na koncie VAT 

najczęściej przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany w polityce zarządzania płynnością (niemal 44% firm, 

które odczuły ograniczenie płynności w wyniku uczestniczenia w systemie podzielonej płatności) oraz 

uruchamiają rezerwy płynne. Podobnie jak w ubiegłym roku więcej przedsiębiorstw deklaruje, że 

otrzymuje płatności za pomocą MPP, niż płaci. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa, które płacą swoim 

kontrahentom w systemie MPP, również w ten sposób otrzymują należności.  

Wykres 96 Rozkład negatywnych skutków 

wprowadzenia MPP w klasach przedsiębiorstw 

wg. udziału w mechanizmie (odsetki odpowiedzi 

wśród firm, które stwierdziły, że MPP 

spowodował ograniczenie płynności) 

Wykres 97 Rozkład negatywnych skutków 

wprowadzenia płatności z wykorzystaniem MPP 

(odsetki odpowiedzi wśród firm, które 

stwierdziły, że MPP spowodował ograniczenie 

płynności) 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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cykle zobowiązań, jak i ściągania należności, a także konwersji środków pieniężnych mają firmy budowlane, 

przy czym właśnie w Budownictwie skracają się zarówno średnie, jak i medianowe długości cykli.  

Wykres 98 Dynamika odsetka firm o długości cyklu 

należności z tyt. dostaw i usług>60, na tle odsetka 

firm z cyklem nie przekraczającym 60 dni [w %, r/r] 

Wykres 99 Dynamika odsetka firm o długości cyklu 

zobowiązań z tyt. dostaw i usług>60, na tle odsetka 

firm z cyklem nie przekraczającym 60 dni [w %, r/r] 

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

W II kw. 2019 r. zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych pozostała wysoka. O 

braku problemów poinformowało ok. 73 % badanych firm (wobec 94% w odniesieniu do zobowiązań 

bankowych). Także w większości przekrojów ocena zdolności do obsługi jest nadal pozytywna.  

Mimo deklarowanej poprawy obsługi zadłużenia pozabankowego w II kw. 2019 r. wzrósł odsetek 

przedsiębiorstw posiadających przeterminowane zobowiązania, jak i należności z tytułu dostaw i usług. 

Najczęściej wartość nieuregulowanych płatności nie przekracza 10% zagregowanej wartości należności lub 

zobowiązań handlowych. Około 50% firm twierdzi, że ma przeterminowane należności (a 34% firm 

zobowiązania), których wartość nie przekracza 10% wartości należności (zobowiązań) handlowych. 

Najwięcej firm, bez problemów z odzyskiwaniem należności jest w Usługach (38% firm). Z kolei najczęściej 

posiadanie przeterminowanych zobowiązań deklarują firmy przemysłowe i budowlane. Niekorzystna 

struktura opóźnionych płatności - rosnący udział dużych przeterminowanych płatności – w przypadku 

należności handlowych utrzymuje się w Budownictwie i w Handlu, dla zobowiązań - w Usługach.  
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Wykres 100 Obsługa zobowiązań handlowych 

[odsetek odpowiedzi] 

Wykres 101 Brak należności i zobowiązań 

przeterminowanych [odsetki odpowiedzi] 

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

opracowanie NBP 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Skutki i przyczyny zmian demograficznych w SP 

Odnotowany w I kw. 2019 r. spadek liczby przedsiębiorstw w populacji średnich i dużych przedsiębiorstw 

niefinansowych – o 4,3% w relacji do I kw. ub.r. – był skutkiem dużego udziału firm, które wyszły ze 

sprawozdawczości (14,5% firm), przy względnie stabilnym odsetku nowych przedsiębiorstw (9,2% firm). 

Zmiany w populacji przyczyniły się w relatywnie dużym stopniu – na tle danych historycznych – do obniżenia 

zagregowanych wielkości podstawowych wskaźników finansowych sektora przedsiębiorstw. Zjawisko to 

miało największy wpływ na zagregowany poziom wyniku brutto (-3,2 pp.), zatrudnienia (-1,9%), a także 

kosztów pracy i wartości dodanej (po -1,2 pp.). Nieco większy ujemny wpływ zmian w populacji na 

zatrudnienie niż na koszty operacyjne i przychody ze sprzedaży oznacza, że z badania „wyszły” firmy bardziej 

pracochłonne (o wyższej relacji zatrudnienia do przychodów / kosztów) niż przeciętnie w populacji. 

Zmiany w populacji przedsiębiorstw wpłynęły także w silny i pozytywny sposób na dynamikę inwestycji 

sektora przedsiębiorstw. Jednostki, które weszły do badania po I kw. 2018 r. przyczyniły się do zwiększenia 

rocznej dynamiki inwestycji w I kw. br. o 9,5% r/r, podczas gdy liczniejsza grupa przedsiębiorstw, które 

„wyszły” z próby, odpowiadała jedynie za 3,1% inwestycji w I kw. ub.r. Zatem efekt netto zmian w populacji 

przedsiębiorstw wyniósł 6,4 pp., podczas gdy zmiany intensywności działalności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw obecnych w próbie w perspektywie ostatnich czterech kwartałów przyczynił się do wzrostu 

dynamiki inwestycji o 16,5 pp.  

Przedsiębiorstwa, które wyszły ze sprawozdawczości w przeciągu ostatniego roku były przeciętnie mniejsze, 

zarówno pod względem zatrudnienia, jak i generowanych przychodów, od przedsiębiorstw, które złożyły 

sprawozdania w I kw. br. Nieco częściej charakteryzowały się także ujemną rentownością (por. Wykres 64). 

Nie można jednak twierdzić, że sprawozdań w kolejnym roku nie złożyły przedsiębiorstwa nierentowne lub 

znajdujące się blisko na progu objęcia sprawozdawczością. 

Przeanalizowano również przyczyny spadku liczby firm sprawozdających się do GUS. Do potencjalnych 

powodów wypadania firm ze sprawozdawczości można zaliczyć: likwidację podmiotu, zmianę formy 

prawnej, obniżenie liczby zatrudnionych osób poniżej progu 50 osób, jak też celowe lub omyłkowe 

nieprzesłanie formularza. Mniejsza liczba nowych firm wiąże się zaś z obniżeniem liczby nowopowstających 

przedsiębiorstw, wolniejszym rozwojem firm (utrzymywaniem wielkości zatrudnienia poniżej progu) czy 

brakiem wiedzy nt. obowiązku sprawozdawczego. 
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Wykres 102 Dekompozycja wpływu zmian w populacji przedsiębiorstw oraz zmian wartości zmiennych 

finansowych przedsiębiorstw obecnych w próbie w horyzoncie czterech kolejnych kwartałów na roczne 

dynamiki wskaźników  

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 103 Rozkłady wielkości zatrudnienia, przychodów (w logarytmach) oraz wskaźników rentowności na 

działalności operacyjnej w przedsiębiorstwach, które pozostały w populacji średnich i dużych przedsiębiorstw 

składających sprawozdania F01 oraz tych, które wypadły z obserwowanej populacji po I kw 2018 r. 

   
Uwaga: dane o zatrudnieniu i przychodach za I kw. 2018 r., wskaźniki rentowności za 2017 r.  

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP:   
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Wykres 104 Rozkłady wielkości zatrudnienia i rentowności (w logarytmach) oraz wskaźnika rentowności 

przedsiębiorstw, które w perspektywie roku wypadły z populacji składającej sprawozdania F01 

   
Uwaga: dane o zatrudnieniu i przychodach za I kw. roku, wskaźniki rentowności za rok poprzedni. Dane o przychodach zostały skorygowane o 

różnicę w średnich przychodach sektora przedsiębiorstw pomiędzy latami. 

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

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

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

środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS). W ankiecie wykorzystano również Ankietę Roczną NBP 

(AR). 

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

2019 r. W badaniu SM wzięło udział 2597 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 2019 r. wyniosła 15 915, tj. 

717 mniej jednostek niż w marcu 2018 r. 

4. Badania AR prowadzone są nieprzerwanie od 1995 r. Ostatnie badanie AR odbyło się w miesiącach 

kwiecień i maj 2019 r. W badaniu AR wzięło udział 2117 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. 

5. 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, 

6. 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). 

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

8. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne: 

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

uwzględnieniem sekcji PKD 

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

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

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

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

Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz form własności 

 wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 

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

duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 
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 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

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

zaopatrzeniowe. 

 wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe 

(głównie: edukacja i zdrowie). 

 wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy z 

zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy z 

50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy z 

niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

9. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 

    Wskaźnik nowych inwestycji - udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji 

w perspektywie kwartału/rok 

    OPTIN – ogólne ocena optymizmu inwestorów, mierzona udziałem przedsiębiorstw planujących 

rozpoczęcie nowych inwestycji, wzrost nakładów lub rozszerzenie skali realizowanych inwestycji 

 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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