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Szybki Monitoring NBP 

Streszczenie 

Streszczenie 

W wyniku bezprecedensowego wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19, który nałożył się na fazę 

cyklicznego spowolnienia gospodarki, sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych gwałtownie pogorszyła 

się, a firmy działają w warunkach nadzwyczaj wysokiej niepewności. Większość ankietowanych 

przedsiębiorców przewiduje jednak dość szybki powrót do sytuacji sprzed wybuchu pandemii, choć w 

niektórych obszarach może być on trudniejszy. Na podstawie badań ankietowych przedsiębiorstw, 

prowadzonych przez NBP w okresie luty-czerwiec br., a także danych finansowych F-01 GUS za I kw. 

można dodatkowo stwierdzić, że:  

1.  W I kw. 2020 r., wraz ze słabnącą koniunkturą w kraju i zagranicą, w tym materializującymi 

się wczesnym skutkami pandemii COVID-19, pogorszyła się sytuacja finansowa sektora 

przedsiębiorstw. Mimo wzrostu dynamiki przychodów ze sprzedaży wyraźnie spadły wynik 

finansowy i rentowność, przy korzystnie jednak kształtującej się płynności firm. Sytuacja ta nadal 

też była pozytywnie oceniana przez ankietowane na przełomie lutego i marca br., w ramach 

Szybkiego Monitoringu NBP, przedsiębiorstwa. W szczególności wciąż wysokie były: stopnień 

wykorzystania zdolności produkcyjnych, temperatura na rynku pracy (odsetek firm planujących 

podwyżki płac i odczuwających presję płacową), udział przedsiębiorstw informujących o braku 

problemów z płynnością, w tym z obsługą zadłużenia kredytowego. Słabsze oceny aktywności 

inwestycyjnej wpisywały się natomiast we wcześniejsze tendencje, obserwowane od kilku 

kwartałów. Wyraźnie pogorszyły się prognozy: popytu, inwestycji, eksportu oraz sytuacji 

ekonomicznej. Istotnie wzrosły też miary niepewności. 

2. Pandemia COVID-19 i towarzyszący jej wstrząs administracyjny (m.in. czasowy lockdown 

znacznej części gospodarki) skutkowały silnym osłabieniem popytu przy relatywnie mniej 

istotnych ograniczeniach podażowych. W rezultacie w II kw. ocena bieżącej sytuacji 

przedsiębiorców gwałtownie pogorszyła się i jest najniższa od momentu przystąpienia Polski 

do UE. Silnie spadły oceny popytu i sprzedaży. Jednak wpływ pandemii COVID-19 na ocenę 

sytuacji bieżącej charakteryzował się dużym zróżnicowaniem - zarówno pomiędzy branżami, jak 

i przedsiębiorstwami, spośród których aż 68% nadal uważa swoją sytuację za dobrą albo bardzo 

dobrą. Nieznacznie wzrosła opłacalność cenowa eksportu i wciąż utrzymuje się ona na dobrym 

poziomie. 

3. W II kw. br. pogorszyła się deklarowana ocena płynności przedsiębiorstw oraz zdolność do 

terminowej obsługi zadłużenia. Mimo znacznych spadków oceny te nadal były jednak zbliżone 

do swoich długookresowych wartości średnich. Systematycznie obniża się natomiast udział 

zaakceptowanych wniosków kredytowych. Ok. ¼ przedsiębiorców wskazuje na możliwość 

pogorszenia się płynności w III kw. br. Wzrósł indeks zagrożenia upadłością. 

4. Pandemia COVID-19 obniżyła popyt na pracę i oczekiwania płacowe pracowników, ale nie 

przyczyniła się dotychczas do wyraźnego wzrostu skłonności przedsiębiorstw do redukcji 

zatrudnienia. W II kw. br. o ok. 8 pp. spadł wskaźnik zatrudnienia (różnica między odsetkiem 

przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia, a odsetkiem firm prognozujących 

redukcję liczby zatrudnionych), choć jego wartość wciąż jest daleka od historycznego minimum. 
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Streszczenie 

Wprawdzie redukcja kosztów pracy jest jednym z istotniejszych dostosowań przedsiębiorstw do 

konsekwencji kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19, ale bieżące oceny wskazują na 

mniejszą skalę redukcji miejsc pracy od przewidywań formułowanych we wcześniejszych 

badaniach. Zamiast zwolnień firmy obecnie na ogół racjonalizują zatrudnienie poprzez 

ograniczanie naboru nowych pracowników. Redukcji tych kosztów sprzyja też duży spadek 

wskaźnika presji płacowej, który osiągnął historyczne maksimum w poprzedniej edycji, a zatem 

i wskaźnika prognozowanych podwyżek wynagrodzeń. W efekcie, wprawdzie pogorszyły się - 

w stosunku do poprzedniego SM - prognozy zatrudnienia, ale wskaźnik utrzymał się w pobliżu 

10-letniej średniej. 

5. W II kw. br. nastąpiło głębokie pogorszenie klimatu inwestycyjnego, ale ze względu na dużą 

koncentrację inwestycji ocena ogólnego sentymentu inwestycyjnego jest utrudniona. 

Przewidywania te są niekorzystne w większości analizowanych przekrojów, a redukcje nakładów 

mogą okazać się największe w przemyśle i handlu. Warto zwrócić uwagę, że od dwóch kwartałów 

dynamika inwestycji w Polsce zależała głównie od aktywności największych inwestorów. 

Oznacza to, że na dynamikę inwestycji może mieć wpływ nie tylko ogólny sentyment 

inwestycyjny, ale także kilka poszczególnych decyzji. Negatywnie na aktywność inwestycyjną 

może oddziaływać m.in. sygnalizowany przez respondentów wyjątkowo wysoki poziom 

niepewności. 

6. Wpływ pandemii COVID-19 na dostosowania cenowe przedsiębiorstw jest zróżnicowany. 

Wynika to z faktu, że wyraźnie zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost 

cen produkcji w III kw. przy jednoczesnym zwiększeniu skali oczekiwanych zmian cen. W efekcie 

niewielkiej, w stosunku do poprzedniego badania, korekcie uległ wskaźnik oczekiwanej zmiany 

cen. Podobny jest też odsetek firm prognozujących wzrost i spadek cen – w obydwu przypadkach 

wynosi on ok. 50%. Prognozy przedsiębiorstw na 12 miesięcy wskazują natomiast na wolniejszy 

wzrost inflacji cen producenta, niż oczekiwano w poprzednim kwartale, a także niewielkie 

obniżenie oczekiwań inflacyjnych CPI w  tym horyzoncie. 

7. Prognozy przedsiębiorców wskazują na oczekiwanie relatywnie szybkiej odbudowy 

koniunktury. Według syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji oraz prognoz syntetycznego 

wskaźnika sytuacji bieżącej pozycja cykliczna koniunktury osiągnie swoje minimum na 

przełomie II i III kw. 2020 r. i przyjmie wówczas najniższą wartość od 2009 r. W świetle tych 

prognoz odbicie gospodarcze będzie miało kształt litery V, a neutralna pozycja koniunktury 

zostanie osiągnięta na przełomie II i III kw. 2021 r. Podobny obraz ścieżki powrotu wynika z opinii 

respondentów – ok. 2/3 przedsiębiorstw deklaruje odzyskanie kondycji przedkryzysowej w 

przeciągu co najwyżej 2-3 kwartałów, a w sumie niemal 80% w czasie nie dłuższym niż rok. 
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1. COVID-19: charakterystyka wstrząsu 

Trwająca pandemia COVID-19 wywiera istotny i wielokierunkowy wpływ na gospodarkę, w tym na 

sektor przedsiębiorstw. W niektórych obszarach oznacza to potrzebę modyfikacji sposobu opisu i 

interpretacji zjawisk ekonomicznych. Dotyczy to również obecnej, i prawdopodobnie najbliższych, edycji 

Szybkiego Monitoringu NBP.  

Pandemię COVID-19 powoduje wirus SARS-CoV-2. Jest to patogen o umiarkowanie niskiej śmiertelności 

(ok. 3,5%) i średniowysokim podstawowym współczynniku reprodukcji (R), szacowanym na 2-6. Cechą 

charakterystyczną wirusa jest także bez- lub skąpoobjawowy przebieg infekcji u większości zakażonych (ok. 

80-90% przypadków), przy jednocześnie wyraźnie cięższych postaciach choroby w pozostałej części 

populacji, nierzadko wymagających hospitalizacji, a nawet intensywnej terapii. Najcięższy przebieg i 

najgorsze rokowania dotyczą zwykle osób w wieku poprodukcyjnym; częściej mężczyzn. Kanałem transmisji 

wirusa są kontakty „człowiek-człowiek”, głównie drogą kropelkową. Jego przeniesienie się na odległość 

większą niż 2-3 metry jest relatywnie mało prawdopodobne, choć możliwe1. Możliwa jest też transmisja przez 

kontakt z patogenem znajdującym się na powierzchni przedmiotów. 

Wykres 1 Przebieg epidemii COVID-19 i działania przeciwepidemiczne w Polsce w okresie marzec – 

czerwiec 2020. 

 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych epidemicznych 

Przy takiej charakterystyce SARS-CoV-2, w sytuacji braku szczepionki i jednoznacznie skutecznych 

leków przeciwwirusowych, najczęściej stosowanym niefarmakologicznym instrumentem polityki 

przeciwepidemicznej, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju zakażenia, jest strategia dystansu 

 
1 Ponieważ patogen SARS-CoV-19 jest nowym wirusem, szereg jego cech wciąż jest mało poznanych, w tym sezonowość, trwałość 

nabywanej odporności, zdolność do zmian, czynniki mutagenne, itp. Ze względu na często bezobjawowy przebieg zakażenia i 

ograniczony zasięg testowania dużym marginesem błędu mogą też być obarczone szacunki śmiertelności, czy innych jego 

charakterystyk reprodukcyjnych, mających duże znaczenie dla dynamiki pandemii i właściwej strategii przeciwepidemicznej. 

Nowsze badania wskazują też na możliwość transmisji aerozolowej, którą trudno zablokować mniej radykalnymi procedurami 

dystansu społecznego (maseczki ochronne, minima odległości etc.).  
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społecznego o różnym nasileniu, w tym  tzw. lockdown. Lockdown oznacza czasowy, prawem nakazany, 

zakaz lub istotne ograniczenie – poza działalnościami o kluczowym charakterze dla gospodarki lub ludności 

– funkcjonowania placówek handlowych, produkcyjnych, usługowych, połączone z restrykcjami 

nakładanymi na swobodę przemieszczania się, nakazem utrzymywania dystansu społecznego  (m.in. 

odległości, limitów zagęszczenia), obowiązkową kwarantanną itp. Ograniczeniom tym zwykle towarzyszą 

decyzje o częściowym lub całkowitym zamykaniu granic państwowych, embargo na wwóz/wywóz 

określonych towarów (np. wykorzystywanych w walce z pandemią środków ochrony i leków), itd. Polska 

powyższe działania przeciwepidemiczne wprowadziła jako jeden z pierwszych krajów dotkniętych 

zagrożeniem COVID-19 (Wykres 1, Wykres 4), a w różnym zakresie i czasie podobne rozwiązania stosowało 

ponad sto krajów, zamieszkiwanych przez znaczną część globalnej populacji.  

Wykres 2 Indeks restrykcyjności polityki przeciwepidemicznej – Polska na tle innych krajów strefy 

Schengen 

 
Źródło: zestawienie własne na podstawie https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

Bezpośredni wpływ wcześniejszych epidemii na gospodarki, w tym na przedsiębiorstwa, był wprawdzie 

złożony, ale zwykle wynikał z ich skutków biologicznych: głównie śmierci albo trwałej/długiej niezdolności 

do pracy dużych grup ludności i konsekwencji podażowych tej sytuacji. W przypadku COVID-19 znaczenie 

powyższego mechanizmu jest stosunkowo niewielkie – ze względu na wspomnianą już relatywnie niską 

śmiertelność - i to przede wszystkim wśród ludności w wieku poprodukcyjnym2 - jednak pod warunkiem 

utrzymywania dynamiki zachorowań pod kontrolą oraz na niskim poziomie. Spłaszczenie krzywej 

zachorowań jest bowiem zasadniczym sposobem ograniczania skutków epidemii - również ze względu na 

ograniczony potencjał leczniczy służby zdrowia, którego przekroczenie powodowałoby także wzrost 

odsetka powikłań i wynikowego współczynnika śmiertelności. W Polsce, m.in. ze względu na szybki 

lockdown, dynamika zakażeń wydaje się dość stabilna, a łączna liczba cięższych przypadków i zgonów – na 

tle Unii Europejskiej i OECD – relatywnie niska. Umiarkowana jest także liczba osób poddanych 

 
2 Warto przypomnieć, że z inną sytuacją mieliśmy do czynienia w czasie pandemii hiszpanki w latach 1918-19, którą nie dość że 

charakteryzował relatywnie wysoki odsetek zgonów, to jeszcze głównie w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. W 

powojennej rzeczywistości potęgowało to m.in. poważny deficyt rąk do pracy i w rezultacie – obniżało potencjał produkcyjny. 
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kwarantannie, choć może występować tu zjawisko koncentracji, istotnie zakłócającej funkcjonowanie 

niektórych branż3. Nie zostały także przekroczone progi sprawności służby zdrowia i innych elementów 

systemu przeciwepidemicznego. Zasadnicze skutki pandemii dla polskiej gospodarki mają zatem charakter 

pośredni, wynikający z szeroko rozumianych kosztów jej przezwyciężenia i wtórnych konsekwencji tych 

działań.  

Narzędzia kontroli dystansu społecznego, niezbędne w walce z pandemią COVID-19, powodują, że już 

we wczesnej fazie ich wprowadzenia wywołują one w gospodarkach głęboki wstrząs o charakterze 

administracyjnym (Wykres 2). Wstrząs ten, choć ma istotne skutki ekonomiczne, pod wieloma względami 

różni się od typowych zaburzeń o charakterze stricte ekonomicznym: 

• materializuje się bardzo szybko, niemal niezwłocznie, mimo że dotyczy sfery realnej – takie tempo 

propagacji zaburzeń bywało wcześniej obserwowane raczej na rynkach finansowych; 

• o ile w przypadku „zwykłego” wstrząsu ekonomicznego można mówić o zespole co najmniej trzech 

niewiadomych: nieznanym momencie jego wystąpienia, nieznanych obszarach/sferach 

materializacji oraz nieznanej sile/skutkach, o tyle w początkowej fazie szoku COVID-19 główna 

niepewność dotyczy chwili wprowadzenia restrykcji, związanej z trudną do prognozowania 

dynamiką zakażeń i ciężkością ich przebiegu (choć moment ten zwykle możliwy jest do określenia 

z pewnym przybliżeniem na podstawie modeli epidemicznych). Natomiast raczej znane są główne 

obszary jego materializacji, związane z działalnością wymagającą małego dystansu społecznego – 

transport publiczny, hotele i restauracje, handel detaliczny, usługi administracyjne, biurowe, itp.; 

• ten szok administracyjny wywołuje też łatwiejsze do przewidzenia, choć często poważne, skutki – 

jest to zazwyczaj głęboki spadek przychodów, w zamykanych firmach sięgający – w pierwszym 

okresie propagacji zaburzenia – nawet 80-100% obrotów. Wstrząs taki w niektórych sektorach często 

uruchamia natomiast trudniej przewidywalny popyt przezornościowy – od branży finansowej 

(popyt na gotówkę i inne formy płynności), przez żywność (zwłaszcza o dłuższym terminie 

przydatności) po sektor farmaceutyczny (leki, środki dezynfekcyjne) i środki czystości;  

• głęboko zaburza strukturę korelacyjną gospodarki, w tym funkcjonowanie wielu naturalnych 

kanałów transmisji bodźców ekonomicznych. Jest to konsekwencją administracyjnego blokowania 

szeregu „połączeń” ekonomicznych ze względu na ograniczenia/zakazy kontaktowania się, 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej, utrudnień w transporcie, itp. Ze względu na 

globalny zasięg epidemii często przerywane są łańcuchy dostaw. O ile więc w przypadku typowego 

wstrząsu ekonomicznego mamy szereg wtórnych reakcji dostosowawczych: realokacji zasobów, 

korekt skali i kierunków działalności gospodarczej, itp., tu duża część takich reakcji jest 

administracyjnie zablokowana. W rezultacie propagacja tego impulsu jest, zwłaszcza w sferze 

podmiotowej, nierównomierna z przyczyn pozaekonomicznych, a szczególnie dotknięte są nim 

branże gospodarki bezpośrednio objęte restrykcjami. „Zamrożeniu” mogą ulegać też różne procesy 

cenotwórcze – m.in. ze względu na niefunkcjonowanie niektórych rynków; 

• ponieważ lockdown powoduje głęboki szok popytowy o wielu dalszych skutkach, także 

podażowych, bardzo szybko wdrażane są narzędzia wspomagające gospodarkę, w tym łagodzące 

jego efekty (w Polsce m.in. Tarcze 1.0-4.0). Władze gospodarcze niemal zawsze reagują na 

poważniejsze zaburzenia funkcjonowania sfery ekonomiczno-społecznej, ale w przypadku szoku 

administracyjnego to sprzężenie wydaje się szybsze i mocniejsze. Tego typu działania uznać należy 

 
3 W Polsce sytuacja taka miała miejsce np. w górnictwie węgla kamiennego.  
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za jak najbardziej pożądane, ale mają one także pewien skutek uboczny – część konsekwencji 

wstrząsu może ujawniać się z opóźnieniem lub w łagodniejszej (niekiedy tylko przejściowo) postaci; 

• omawiany wstrząs ma przynajmniej jeszcze dwa, obok momentu wprowadzenia restrykcji, 

kluczowe momenty – dyskrecjonalne decyzje, związane z częściowym łagodzeniem/przywracaniem 

tych restrykcji, względnie z wprowadzaniem nowych instrumentów oraz moment zakończenia 

polityki zamrażania, tj. pełnego zdjęcia ograniczeń działalności gospodarczej; 

• wraz z upływem czasu wstrząs ten może zmieniać charakter - z administracyjnego na bardziej 

ekonomiczny. Działać tu mogą dwa mechanizmy: stopniowego znoszenia restrykcji 

przeciwepidemicznych, wynikającego zarówno z postępów w opanowaniu zagrożenia, jak i 

kosztów takiej polityki, oraz dostosowywania się podmiotów do nowej sytuacji. Proces ten może 

również zwiększać heterogeniczność reakcji sektora na to zaburzenie. 

Wykres 3 Kanały transmisji wstrząsu COVID-19 do 

sektora przedsiębiorstw 

Wykres 4 Dystrybuanta czasów wprowadzania 

lockdownów w gospodarce światowej 

 

 

Źródło: SON0320 Źródło: opracowanie NBP 

W związku z tak dużym wpływem wstrząsu COVID-19 na funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw w 

końcu marca br. – we wczesnej fazie lockdownu – zostało przeprowadzone przez NBP badanie sondażowe 

na próbie ok. 500 firm (SON0320), w którym zapytano m.in. o obsza ry, które w opinii samych 

przedsiębiorców, są szczególnie wrażliwe na to zaburzenie 4. Badane podmioty oceniły, że 

najistotniejszym obszarem oddziaływania epidemii na sytuację przedsiębiorstw na tym etapie był 

mechanizm „zderzenia się” kosztów pracy z silnym spadkiem przychodów (Wykres 3) – za co najmniej 

wyraźnie istotny czynnik ten uznało niemal 70% ankietowanych. Koszty pracy są często głównym 

składnikiem krótkookresowych kosztów stałych w przedsiębiorstwie, a więc w przypadku głębszego spadku 

obrotów szybko generują istotne pogorszenie wyniku finansowego – a nierzadko i płynności – zwłaszcza 

tam, gdzie udział tych kosztów jest wysoki. Firmy mocno obawiały się także zatorów płatniczych – jako 

najistotniejsze wyzwanie oceniało ten problem 35% ankietowanych, a jako co najmniej bardzo poważne – ok. 

 
4 Interpretując wyniki należy pamiętać, że próba ta nie jest zbyt duża i pod pewnymi względami nie jest reprezentatywna. W 

szczególności niedoszacowane mogą być problemy wysoce heterogenicznej grupy najmniejszych firm. 
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46%. Już na wczesnym etapie wstrząsu firmy mocno akcentowały także możliwość depresyjnego wpływu na 

aktywność gospodarczą kanału oczekiwań – jako wyraźnie silny oceniało wpływ gorszych nastrojów 

konsumentów/klientów niemal 45% ankietowanych, a jako co najmniej istotny – aż 87% podmiotów. 

Respondenci na ogół pozytywnie postrzegali natomiast towarzyszący COVID-19 spadek cen surowców i 

materiałów – dla 67% było to zjawisko bardzo korzystne, a jedynie dla 9% silnie negatywne. Około 50% firm 

nie widziało też większych trudności związanych ze spłatą już zaciągniętych kredytów, czy obciążeń 

leasingowych, jednak ok. 20% respondentów uważało takie wyzwania za poważne. Aż 68% podmiotów nie 

sygnalizowało też problemu braku pracowników z zagranicy (dla jedynie 11% był on bardzo poważny), przy 

czym widoczne tu było zróżnicowanie branżowe. Firmy rzadziej spodziewały się również poważniejszych 

problemów z dostępnością finansowania długoterminowego (50% to oceny „mało istotny” lub „nieco 

istotny”), czy obrotowego (42%). W obu tych przypadkach dla ok. 20% firm kwestie te mogły być jednak 

bardzo poważnym problemem. W świetle opinii respondentów kwestia dostępności finansowania nie była 

więc kluczowa dla co najmniej 50% badanych firm, ale jednocześnie stanowiła poważne wyzwanie dla 20-

25% podmiotów. 

Siła wstrząsu wywołanego przez pandemię COVID-19 i skala niezbędnych dostosowań, a także szeroki 

zakres działań dyskrecjonalnych polityki gospodarczej okresie powodują, że sytuacja ekonomiczna 

podmiotów gospodarczych może się dynamicznie zmieniać. Z majowej sondy NBP (Wykres 5) wynika 

m.in., że w połowie tego miesiąca wykorzystywane było przez firmy szerokie instrumentarium działań 

antykryzysowych, w tym wiele rozwiązań oferowanych przez wprowadzane w tym czasie Tarcze (Wykres 

1). Porównanie wyników z marca (Wykres 3) z rozkładem odpowiedzi na podobne pytanie z czerwca br. 

(Wykres 6) wskazuje jednak, że wprawdzie problem kosztów spadł na czwartą pozycję, a na pierwszą 

wysunęła się kwestia niepewności gospodarczej, bariery popytowe nadal zajmowały czołowe miejsce.  

Opinie przedsiębiorców wskazują więc, że w Polsce wstrząs COVID-19 ma, przynajmniej w krótkim 

horyzoncie, charakter głównie popytowy – ranga elementów podażowych (braków pracowników, 

surowców i materiałów, itp.) jest wyraźnie niższa. Siła jego początkowego wpływu na kondycję sektora 

przedsiębiorstw zależy więc przede wszystkim od czterech czynników: głębokości spadku przychodów, 

udziału kosztów stałych, w tym wynagrodzeń, w kosztach firmy, buforów płynnościowych przed 

wystąpieniem wstrząsu oraz od zachowań i oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstw.  

Szczególna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19 rodzi także szereg problemów metodycznych. Po 

pierwsze, pojawia się problem rozdzielenia wpływu na analizowane zmienne (a) krajowego lockdownu, (b) 

efektów lockdownu w innych krajach, powiązanych gospodarczo z Polską poprzez handel międzynarodowy 

oraz sieci podaży, oraz (c) fazy cyklicznego spadku, w której już znajdowała się polska gospodarka przed 

wybuchem pandemii. Po drugie, bardzo aktywna polityka gospodarcza, w tym łagodzące wstrząs efekty 

tarcz antykryzysowych i innych elementów wsparcia sektora, choć niezbędne, także mogą zaburzać obraz 

jego faktycznych skutków. Po trzecie, głębokość wstrząsu oznacza, że nieproporcjonalnie ucierpieć może 

grupa podmiotów w wyraźnie gorszej kondycji gospodarczej. W przypadku „zwykłego” wstrząsu część z 

tych firm mogłaby oczywiście popaść w jeszcze poważniejsze problemy, a nawet zniknąć z systemu 

gospodarczego. Większość z nich uniknęłaby jednak bankructwa czy konieczności zwolnienia większości 

załogi. Wyjątkowa głębokość wstrząsu COVID-19 powoduje jednak, że zjawiska takie będą nieuniknione, a 

w dodatku problemy gospodarcze mogą zagrażać znacznie szerszej grupie relatywnie słabszych 
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przedsiębiorstw. Stanowi to wyzwanie nie tylko dla gospodarki, ale także dla rzetelnej oceny skutków 

wstrząsu z wykorzystaniem tak twardych danych finansowych, jak i badań sondażowych. 

Wiele elementów dyskrecjonalnych wstrząsu COVID-19, w tym wdrażane programy pomocowe, tworzą 

szczególne wyzwania dla analiz opartych na danych o niższych częstościach; zwłaszcza kwartalnych. Jeśli 

bowiem działania te pojawią się pod koniec okresu zbierania danych, mogą one nie być prawidłowo 

odzwierciedlane w finalnych wynikach takich badań. Sytuacja taka wystąpiła w przypadku marcowej 

edycji SM, zakończonej w przededniu decyzji zamrażających gospodarkę. W warunkach tak szybko 

narastającego kryzysu COVID-91 rezultaty wyraźnie różniły się w poszczególnych kohortach (Wykres 

7,Wykres 8). W rezultacie wyniki tego badania nie zawsze adekwatnie pokazywały skutki tego zdarzenia. 

Rozwiązaniem jest uzupełnianie analiz kwartalnych o wyniki badań ad hoc, realizowanych w okresie, w 

którym możliwe jest uchwycenie wpływu nowych zdarzeń o istotnym znaczeniu na kondycję sektora firm. 

Z tego powodu w marcu i maju br. przeprowadzone zostały wśród przedsiębiorców dodatkowe sondy 

(SON0320 oraz SON0520), na mniejszej jednak niż SM NBP próbie. 

Wykres 5 Działania podejmowane przez firmy w 

obliczu lockdownu – maj 2020 r. 

Wykres 6 Obszary wpływu pandemii na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw – czerwiec 2020 r. 

 

 

Źródło: SON0520 Źródło: SM NBP 

Szczególną uwagę, interpretując wyniki badań opinii, trzeba zwracać na komponent psychologiczny, 

związany ze skalą i unikatowością wstrząsu COVID-19. Zarówno bezpośrednie oddziaływanie wdrożonej 

w marcu 2020 r. strategii dystansu społecznego na życie respondentów, jak i dalsze negatywne potencjalne 

konsekwencje tych działań (m.in. obawy o perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej i jej 

opłacalność, utratę pracy, spadek dochodów itp.) mogą prowadzić do nadreaktywności i nadmiernego 

pesymizmu ocen. Skutkiem tego zjawiska może być nie tylko ich zaniżanie, ale także niespójność (Wykres 

103 - oceny elementów newralgicznych dla firmy mogą być np. gorsze od tych o mniejszym znaczeniu) oraz 

persystencja – negatywny sentyment często jest najtrudniej odwrócić. Mechanizmy psychologiczne mogą też, 

w obliczu tak poważnych wyzwań, powodować niedoszacowanie niektórych zagrożeń – m.in. czasu trwania 

pandemii oraz trwałości związanych z nią ograniczeń, a także przecenianie części pozytywnych informacji. 

Te różne formy subiektywizmu ocen mogą być jednym ze źródeł obciążeń części wyników (Wykres 104).  
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Wykres 7 Oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej – 

marzec 2020 r. (wg. spływu danych próby SM NBP) 

Wykres 8 Odsetek firm deklarujących brak 

problemów z płynnością w kolejnych dniach po 

wybuchu pandemii (wg. spływu danych próby 

SM NBP) 

 

 

Źródło: SM NBP (ankietowanie w okresie 25.02-

13.03.2020) 

Źródło: SM NBP (ankietowanie w okresie 25.02-

13.03.2020) 

Identyfikacja tych obciążeń, choć bardzo potrzebna, jest jednak także trudna; szczególnie w okresie bardzo 

aktywnej polityki gospodarczej, która przeciwdziała wstrząsowi. Zwykle opiera się ona na porównywaniu 

prognoz/przewidywań poszczególnych przedsiębiorców z faktycznie osiągniętymi , za jakiś czas, wynikami. 

W przypadku dużego wstrząsu ta strategia analityczna komplikuje się. Po pierwsze, nie wiadomo, co się 

stało ze znikającymi z panelu firmami – przedsiębiorstwa negatywnie oceniające przyszłość mogły dokonać 

tego trafnie i faktycznie nie podołać wyzwaniom gospodarczym. Po drugie, przyszłość „pesymistów” mogła 

się okazać lepsza od ich oczekiwań nie dlatego, że oczekiwania te były obciążone, a dlatego, iż w 

międzyczasie otrzymały one nieantycypowaną pomoc (np. Tarcze). Po trzecie, w obliczu dużych problemów 

przedsiębiorstwa podejmują także własne działania. Pamiętając o tych ograniczeniach podjęto jednak próbę 

identyfikacji skali nadmiernego pesymizmu części przedsiębiorców w początkowych fazach kryzysu. W 

trzech badaniach przedsiębiorców prowadzonych w NBP w okresie marzec-czerwiec br. po wprowadzeniu 

restrykcji – SON0320, sondzie na próbie ok. 700 firm, przeprowadzonej w maju (SON0520) oraz czerwcowym 

Szybkim Monitoringu, zadawano m.in. pytanie o przewidywany wpływ pandemii COVID-19 na sytuację 

przedsiębiorstwa. I tak prawie 60% podmiotów oceniało ten wpływ w marcu gorzej niż w czerwcu, przy 

czym dużo gorzej – ok. 13%. Wyniki dla ocen z maja i czerwca są już wyraźnie lepsze – taka rozbieżność ocen 

wystąpiła w nieco ponad ¼ firm, ale duża – tylko w grupie 2% przedsiębiorców. Powyższe miary pesymizmu 

są silniejsze w przypadku firm najmniejszych.5  

 
5 Powtórzenie pytania o przewidywany wpływ pandemii COVID-19 na sytuację przedsiębiorstwa w kolejnych rundach 

Szybkiego Monitoringu pozwoli lepiej ocenić, czy w długim okresie trafniejsze okażą się oczekiwania z marca czy z czerwca, tj. 

czy pesymizm zaobserwowany w marcu był faktycznie nadmierny.  
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Ze względu na charakterystykę wstrząsu COVID-19 problemów interpretacyjnych dostarczają także dane 

finansowe, szczególnie obejmujące cały I kw. br. Dane te akumulują bowiem wyniki za trzy miesiące 

kwartału, podczas gdy ścisłe restrykcje gospodarcze dotyczyły jedynie ok. 1/6 tego okresu. W efekcie 

dynamiki niektórych zmiennych mogą nie doszacowywać skali kryzysu.6 Problemem jest również to, że część 

zmian w tym czasie, m.in. dotyczących zatrudnienia, może w ogóle nie być uwzględniona w ramach 

sprawozdawczości F-01 GUS za ten okres, podczas gdy inne, dotyczące m.in. przychodów, kosztów, 

zadłużenia etc. – już tak. Komplikuje to analizę wskaźnikową – ze względu na możliwą w takich 

przypadkach niewspółmierność licznika i mianownika. 

 

 

 

 

 
6 Pełniejszego obrazu dostarczą dane z II kw. br. 



 

 
11 

2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

2. Punkt startowy: I kw. 2020 r.  

2.1 Sprzedaż i uwarunkowania popytowe  

Mimo trwającej już pandemii koronawirusa dynamika przychodów ze sprzedaży w I kw. br. nieznacznie 

wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału; zarówno w ujęciu nominalnym (do 3,8% r/r z 3,5% r/r w 

IV kw. 2019 r.), jak również po urealnieniu wskaźnikiem PPI (do 3,6% r/r z 3,4% r/r w IV kw. 2019 r.). Wynik 

ten jest wypadkową widocznego spadku dynamiki sprzedaży zagranicznej (do -1% z 3,6% r/r w ujęciu 

nominalnym oraz do -0,3% z 4,6% r/r w ujęciu realnym), skompensowanego przyspieszeniem tempa 

wzrostu sprzedaży krajowej (do 5,5% z 3,5% r/r w ujęciu nominalnym oraz do 4,9% z 2,8% r/r w ujęciu 

realnym). O ile dynamika sprzedaży zagranicznej była najniższa od 5 lat, o tyle dynamika sprzedaży krajowej 

ukształtowała się na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej. Sprzedaż zagraniczna już 

pozostawała pod widocznym wpływem epidemii koronawirusa u naszych najważniejszych partnerów 

eksportowych, u których epidemia rozpoczęła się nieco wcześniej niż w Polsce7, a dodatkowym czynnikiem 

obniżającym dynamikę eksportu była wysoka baza odniesienia (w I kw. 2019 r. wzrost sprzedaż zagraniczna 

wzrosła o 11,2% r/r).  

Wykres 9 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 10 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 

Wzrost dynamiki r/r sprzedaży – w porównaniu do IV kw. 2019 r. – odnotowano w 34 spośród 75 

analizowanych działów PKD w przypadku sprzedaży krajowej oraz w 37 spośród 75 działów PKD – w 

przypadku sprzedaży zagranicznej. Wzrost dynamiki sprzedaży krajowej miał też dość skoncentrowany 

charakter, gdyż największy wpływ na ten wynik miało przyspieszenie dynamiki w handlu hurtowym (o 5,7 

pp. kw/kw do 7% r/r) oraz detalicznym – z wyłączeniem hurtowego i detalicznego handlu pojazdami 

samochodowymi (o 11,2 pp. kw/kw do 8,2%) – a więc w tych klasach przedsiębiorstw, które w I kw. 2020 

odpowiadały prawie za połowę zagregowanej sprzedaży krajowej całego sektora przedsiębiorstw.  

 
7 W Niemczech liczba 100 zakażonych została osiągnięta 1 marca 2020 r., w Wielkie Brytanii – 2  marca, Czechach – 12 marca; w 

Polsce – 14 marca.  
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Wysoka dynamika w I kw. w handlu została osiągnięta mimo silnie ujemnej dynamiki sprzedaży detalicznej 

w marcu 2020 r. (-9% r/r), uwarunkowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii oraz ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych obiektów handlowych 8. W przypadku 

sprzedaży zagranicznej wynik zagregowany został w dużej mierze ukształtowany przez silne osłabienie 

dynamiki eksportu w produkcji pojazdów samochodowych (o 9 pp. kw/kw do -7% r/r), produkcji 

pozostałego sprzętu transportowego (o 24,9 pp. kw/kw do -6,7% r/r) oraz produkcji maszyn i urządzeń (o 

21,1 pp. kw/kw do -14,3% r/r).  

Kształtowanie się w I kw. 2020 r. miar pozycyjnych dynamiki sprzedaży krajowej i zagranicznej wskazuje 

na kontynuację osłabiania się sytuacji sprzedażowej; szczególnie na rynku zagranicznym. Mediana 

dynamiki sprzedaży krajowej utrzymała się na podobnym poziomie jak przed kwartałem, a le obniżył się 

odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wzrost sprzedaży krajowej w relacji rocznej. Mimo tendencji 

spadkowej, trwającej od ok. 3 lat, obydwa wskaźniki utrzymują się na poziomach zbliżonych do 

długookresowych średnich. W przypadku sprzedaży zagranicznej obydwie rozważane miary znacząco 

jednak obniżyły się, pogłębiając trwające od ok. 4 lat tendencje spadkowe i osiągając wartości zdecydowanie 

poniżej przeciętnych z długiego okresu. 

Wykres 11 Mediana dynamiki r/r przychodów ze 

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

Wykres 12 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  

 

Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że dane o przychodach ze sprzedaży za cały I kw. 2020 r. 

tylko w niewielkim stopniu ujawniają silne efekty pandemii koronawirusa, częściowo widoczne m.in. w 

niektórych danych miesięcznych za marzec 2020 r. Wyniki I kw. ukształtowały się bowiem w dominującej 

mierze w warunkach relatywnie łagodnego spowolniania koniunktury w gospodarce, a okres zmian o 

charakterze wstrząsu obejmował zaledwie ok. 1/6 kwartału . W konsekwencji w I kw. znacząco wzrósł 

odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały łagodny spadek sprzedaży w relacji rocznej, ale odsetek 

przedsiębiorstw, które odnotowały głęboki spadek sprzedaży, utrzymał się na podobnym poziomie jak w 

okresie ostatnich kilku lat.  

 
8 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-marcu-2020-roku,14,63.html 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Szok wywołany pandemią koronawirusa przyczynił się w marcu 2020 r. przede wszystkim do pogorsz enia 

sytuacji sprzedażowej eksporterów produkujących dobra trwałe. W kwietniu 2020 r. spadki sprzedaży w tej 

grupie przedsiębiorstw pogłębiły się ok. 2-3 krotnie i dopiero wówczas zaczęły mieć charakter powszechny, 

obejmując swym zasięgiem cały sektor przedsiębiorstw. 

Wykres 13 Odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały w relacji rocznej spadek przychodów 

ze sprzedaży o co najmniej 5%* (dane kwartalne) [w 

%, s.a.] 

Wykres 14 Odsetek przedsiębiorstw, które 

odnotowały w relacji rocznej spadek przychodów 

ze sprzedaży o co najmniej 40%* (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  

Wykres 15 Dynamika r/r produkcji przemysłowej w 

Przetwórstwie przemysłowym w grupowaniach 

działów PKD według produkowanych dóbr [w %] 

Wykres 16 Dynamika produkcji przemysłowej r/r w 

działach PKD, które odnotowały największy 

spadek produkcji w kwietniu 2020 r. [w %] 

  
Źródło: dane GUS, opracowanie NBP Źródło: dane GUS, opracowanie NBP 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

2.2 Koszty i rentowność 

W świetle sprawozdań finansowych F-01/I-01 sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kw. br., mimo 

wystąpienia szoku COVID-19, choć wyraźnie pogarszała się wraz ze słabnącą koniunkturą, pozostała 

jednak dość dobra. Potwierdzają to zarówno wyniki finansowe, jak i dane ankietowe SM NBP zebrane w 

pierwszej połowie marca br. Choć w I kw. zanotowano zarówno spadek wyniku na sprzedaży (o 3,3 mld zł 

r/r, tj. o 9,9% r/r), związany z niską dynamiką przychodów z działalności operacyjnej, przy rosnących nadal 

dość silnie kosztach pracy, znacznym wzrostem strat na operacjach finansowych (o 7,6 mld zł r/r), 

wynikającym z pojawienia się ujemnych różnic kursowych oraz strat na sprzedaży i aktualizacji aktywów 

finansowych, to wynik finansowy osiągnął wartość powyżej kryzysowych poziomów z lat 2010-2014. Trzeba 

przy tym podkreślić, że o ile spadki wyniku na sprzedaży (względem 2019 r.) były obserwowane w 

większości branż (41 z 76) – w części jako efekt gorszej koniunktury, a w części jako pierwsze rezultaty 

pandemii – o tyle straty na operacjach finansowych koncentrowały się głównie w przemyśle paliwowym (i 

wynikały głównie z osłabienia złotego oraz spadku ceny ropy naftowej).  

Wykres 17 Wynik finansowy na sprzedaży (dane 

kwartalne, 2014=100) 

Wykres 18 Wkład głównych składowych do 

wzrostu kosztów sprzedaży (w pp.) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   

Nadwyżka finansowa=wynik finansowy netto + odpisy 

amortyzacyjne 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   

Zagregowane wskaźniki rentowności w sektorze przedsiębiorstw obniżyły się w I kw. br. do niskiego 

poziomu obserwowanego w latach 2002-2003, kształtując się w pobliżu I kwartyla rozkładu dla lat 2001-

2020. Pozostały one jednak dodatnie. W I kw. br. zagregowana rentowność obrotu netto wyniosła 2,4% (o 1 

pp. poniżej poziomu sprzed roku). Rentowność sprzedaży kształtowała się na nieco wyższym poziomie 3,9% 

(o 0,6 pp. poniżej wartości z 2019 r.). Na koniec I kw. br. odsetek branż rentownych spadł do 72,4%, tj. do 

najniższego poziomu od 13 lat. 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 19 Wskaźnik rentowności sprzedaży Wykres 20  Wskaźnik rentowności obrotu netto 

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

Rentowności na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw również zmniejszyły się, jednak 

przyjmowały wartości między medianą a trzecim kwartylem rozkładu wartości szeregu wskaźnika dla lat 

2001-2020. Na poziomie indywidualnym zaobserwowano natomiast zmiany na obu końcach rozkładu 

rentowności – wzrost odsetka firm z ujemną i niską dodatnią rentownością oraz zwiększenie się odsetka 

przedsiębiorstw z wysoką dodatnią rentownością (udział przedsiębiorstw z rentownością powyżej 5% 

wzrósł o 0,4 pp. r/r). Nieznacznie spadła (o 0,1 pp.) mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto 

– do poziomu 2,5%. O 1,9 pp. spadł także, względem lat 2018-2019, odsetek firm rentownych – do 62,3%. 

Interpretując powyższą zmianę trzeba pamiętać, że była ona wypadkową  różnokierunkowych tendencji – 

m.in. poprawy kondycji w części branż nie odczuwających jeszcze zbyt mocno skutków spowolnienia, np. w 

energetyce, jak też w niektórych usługach, przy pogarszaniu się sytuacji w sekcjach wkraczających w 

cykliczną fazę obniżonej aktywności gospodarczej, jak też w grupie firm już odczuwających skutki kryzysu 

wywołanego pandemią, w tym np. w przemyśle transportowym i paliwowym.  

Wykres 21 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 

oraz z rentownością powyżej 5% (dane s.a.) 

Wykres 22 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto oraz wskaźnika 

rentowności sprzedaży 

 
 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Dekompozycja zmian wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej9 wykazała, że do jego 

obniżenia w I kw. przyczyniło się pogorszenie produktywności sektora przedsiębiorstw, tj. zarówno 

obniżenie wydajności pracy, jak i słabsza efektywność wykorzystania zaopatrzenia. Może to wynikać z 

wyraźnego hamowania dynamiki produkcji w działach eksportowych. Ujemnie na rentowność oddziaływał 

także – w podobnej skali co w IV kw. 2019 r. – wzrost realnych wynagrodzeń10. Rentowności sektora 

przedsiębiorstw sprzyjało natomiast, tak jak w poprzednim kwartale, kształtowanie się cen relatywnych 

produkcji względem cen zużycia pośredniego, wynikające częściowo ze spadków cen dóbr 

zaopatrzeniowych, w tym surowców przemysłowych  – w związku z pogorszeniem się globalnej 

koniunktury. 

Wykres 23 Wpływ zmian efektywności 

wykorzystania czynników produkcji oraz zmian 

cen relatywnych na zmiany – w ujęciu rocznym – 

rentowności na działalności operacyjnej 

Wykres 24 Economic Sentiment Indicator 

  

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

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

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

Analizując poziom aktywności ekonomicznej i zagregowanych wyników finansowych w I kw. br. można 

stwierdzić, że mimo wyraźnego pogorszenia części miar sumarycznych, wiele przedsiębiorstw 

pozostawało nadal w relatywnie dobrej – na tle danych historycznych – sytuacji. Można to było uznać za 

dość dobry – z punktu widzenia odporności firm na negatywny szok związany z lockdownem – „punkt 

startowy”. Także oceny jakościowe sytuacji, formułowane przez ankietowane przez NBP przedsiębiorstwa 

w badaniu SM NBP (podobnie jak europejski wskaźnik ESI), wykazały w marcu  w sumie niewielkie spadki 

ocen sytuacji bieżącej firm.  

Odporność firm na wstrząs wywołany pandemią COVID-19 w dużym stopniu zależy od udziału kosztów 

stałych w kosztach ogółem. Szczególnie obciążają one bowiem wynik finansowy przedsiębiorstw w 

przypadku wyraźnego spadku przychodów. Analiza tych udziałów (Wykres 25) pokazuje duże różnice 

 
9 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. 
10 Urealnionych wskaźnikiem cen produkcji. 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

(ponad 60 punktowe) między branżami. Wyraźnie niższymi kosztami stałymi, a zatem większą odpornością 

w tym wymiarze na szok, odznaczał się przemysł. Odmienna sytuacja występuje zaś w niektórych branżach 

usługowych, w tym szczególnie w sektorze kultury oraz hotelach i restauracjach. Ze względu na obniżenie 

dynamiki przychodów m.in. w efekcie lockdownu, udział kosztów stałych w relacji do przychodów wzrósł w 

I kw. br. (wyniósł 27,7%, o 0,4 pp. więcej niż w poprzednim kwartale i o 1,6 pp. więcej niż w I kw. 2019 r.)  i 

osiągnął swoje historyczne (w ciągu ostatnich 15 lat) maksimum w przypadku kilku sekcji PKD . Taka 

sytuacja miała miejsce w sekcjach: hotele i restauracje, edukacja, pozostała działalność usługowa, ale też w 

sekcjach: informacja i komunikacja oraz dostawa wody, co sugeruje, że wzrost kosztów stałych mógł być 

spowodowany przez kilka czynników, w tym przez silną presję na wzrost płac . 

Konsekwencje sektorowego zróżnicowania udziału kosztów stałych w kosztach ogółem ilustruje 

symulacja wpływu redukcji przychodów wskutek wstrząsu COVID-19 na wynik finansowy (przy 

założeniu stałego współczynnika kosztów zmiennych). I tak, ze względu na relatywnie niskie koszty stałe, 

dość odporny na spadki sprzedaży wydaje się przemysł – w przypadku nawet 30% redukcji przychodów 

(jak pokazuje symulacja dla wyników za I kw. br. zamieszczona w Tabela 1) wiele firm przemysłowych 

(przede wszystkim energetyka) byłoby w stanie nadal generować nadwyżkę finansową. Natomiast 

przedsiębiorstwa z niektórych branż usługowych (usługi administrowania, ochrona zdrowia, kultura) są, w 

świetle tej analizy, wyraźnie mniej odporne na szok popytowy o skali zbliżonej do efektu COVID-19.  

Wykres 25 Udział kosztów stałych w kosztach 

działalności operacyjnej wg sekcji PKD (oraz 2 branż 

z sekcji Przetwórstwo przemysłowe z najwyższym 

udziałem) oraz roczna zmiana tego udziału (r/r) – I 

kw. 2020 

Tabela 1 Odsetek firm ponoszących straty (ujemny 

wynik finansowy netto+amortyzacja) w I kw. br. 

oraz w tym samym okresie po ujemnej korekcie 

sprzedaży oraz kosztów zmiennych  

 

 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

 

 

 

 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  
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Kultura, rozrywka, rekreacja 50,9 63,2 68,4 86,0

Poz. dzialalnosc uslugowa 48,0 72,0 78,0 88,0

Hotele i restauracje 42,1 62,9 77,8 86,4

Ochrona zdrowia i pomoc społ. 41,2 70,2 88,6 94,4

Budownictwo 33,1 55,8 71,9 81,9

Uslugi admin. i dział.wspierajaca 27,4 70,8 85,9 91,4

Informacja i komunikacja 26,3 48,3 69,6 83,4

Górnictwo i wydobywanie 26,3 50,0 66,7 77,2

Dzialalnosc profesjonalna, nauk. 26,0 53,7 74,0 86,4

Handel hurtowy i detaliczny 25,3 40,6 58,6 73,9

Obsluga nieruchomosci 23,2 61,3 79,2 86,5

Edukacja 18,8 26,6 43,8 51,6

Przetwórstwo przemyslowe 17,6 29,4 45,4 62,4

Transport, gospodarka magaz. 15,1 42,4 67,1 82,8

Dostawa wody, scieki odpady 12,8 25,7 47,0 66,9

Wytwarzanie i zaopatr.w energie 5,3 7,7 16,3 26,3
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 26 Relacja operacyjnych kosztów stałych do 

przychodów ze sprzedaży (w %) 
 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   

Wykres 27 Relacja operacyjnych kosztów stałych 

do przychodów ze sprzedaży (w %) oraz zmiana 

tego udziału r/r (w pp.) w sekcjach PKD 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

2.3 Rynek pracy 

Także w obszarze rynku pracy w I kw. 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych utrzymywały 

się trendy zaobserwowane w poprzednich okresach. Dane za I kw. br. pokazywały jednak także pewne 

spowolnienie na tym rynku – m.in. piąty kwartał z rzędu spadła dynamika medianowej płacy oraz saldo 

zatrudnienia11. Dynamika kosztów pracy wciąż była na relatywnie wysokim poziomie, choć niższym o ok. 2 

pp. od historycznego maksimum zanotowanego pod koniec 2017 r. Od 2012 r. systematycznie rósł również, 

choć nieznacznie, udział kosztów pracy w kosztach działalności firm, w I kw. br. osiągając najwyższą, 

zaobserwowaną do tej pory, wartość (13,3%).  

Dynamika kosztów pracy w sektorze przedsiębiorstw w I kw. 2020 r. wzrosła o niecały 1 pp. w stosunku 

do ostatniego kw. ubiegłego roku, zbliżając się do średniej z 2018 r. i osiągając wartość nieco wyższą niż 

średnia z 2019 r. Koszty pracy w I kw. br. rosły w tempie 8,9% r/r co jest wynikiem nieznacznie wyższym od 

dynamiki odnotowanej w IV i III kw. ubiegłego roku (odpowiednio 8,0 % r/r i  8,2% r/r), ale wciąż nieco 

niższym niż średnia dynamika w 2018 r. (9,2% r/r). Do dynamiki kosztów pracy największy wkład, podobnie 

jak poprzednich kwartałach, miał wzrost przeciętnego wynagrodzenia.  

W I kw. br. w trendzie rosnącym pozostał udział kosztów  pracy w kosztach działalności operacyjnej – 

zwiększył się o 0,6 pp. w ujęciu r/r i osiągając najwyższą, notowaną dotąd, wartość – 13,3%. Udział ten 

systematycznie rośnie od połowy 2012 r., przy czym w I kw. br. odnotowano jeden z wyższych przyrostów 

tej kategorii w ujęciu rok do roku. Udział kosztów pracy rósł w zdecydowanej większości (72%) działów 

PKD. W przypadku 42% branż był to wzrost przekraczający 1 pp. r/r, co jest jednym z wyższych, notowanych 

 
11 Saldo zatrudnienia – różnica między odsetkiem firm które zwiększyły zatrudnienie i odsetkiem firm, które zmniejszyły 

zatrudnienie. 
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Handel hurtowy i detaliczny 14,3 0,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 21,6 -2,3

Przetwórstwo przemyslowe 23,7 1,1

Budownictwo 42,8 1,2

Hotele i restauracje 50,5 -0,2

Górnictwo i wydobywanie 52,7 1,8

Pozostala dzialalnosc uslugowa 54,7 -0,1

Obsluga nieruchomosci 54,8 0,3

Transport 56,0 0,7
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Dostawa wody, scieki 58,7 0,2

Ochrona zdrowia i pomoc społ. 63,9 0,6

Dzialalnosc profesjonalna, naukowa 64,6 -2,6

Uslugi administrowania 67,7 -1,0

Kultura, rozrywka, rekreacja 75,7 6,1

Edukacja 90,4 -3,1
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do tej pory, wyników (podobnie duża skala wzrostu wystąpiła już w IV kw. ubiegłego roku). Szczególnie 

duży wzrost udziału kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej odnotowano w działach: Pozostała 

indywidualna działalności usługowa 12 (o ponad 14 pp. r/r), Edukacja (o 13 pp. r/r) i Pomoc społeczna bez 

zakwaterowania (m.in. żłobki – o ponad 10 pp. r/r). Może to być wczesnym objawem problemów w tych 

branżach, związanych z epidemią COVID-19 (rosnącego udział kosztów stałych w kosztach działalności – na 

skutek ograniczenia działalności i, co za tym idzie, spadku kosztów zmiennych).  

Wykres 28 Wkład poszczególnych komponentów 

do dynamiki r/r kosztów pracy 

Wykres 29 Zmiana r/r udziału kosztów pracy w 

kosztach działalności operacyjnej  

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

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w I kw. br. nieznacznie wzrosła w stosunku do IV kw. 2019 r., 

lecz ukształtowała się poniżej zeszłorocznej średniej. Przeciętne wynagrodzenie, liczone na danych 

zagregowanych, rosło w I kw. br. w tempie 6,3% r/r (6,1% r/r w IV kw. 2019 r.) – o blisko 1 pp. wolniej od 

średniej dla 2019 r. (7,4% r/r) i o 1,5 pp. od średniej z 2018 r. (7,8% r/r). Do wzrostu dynamiki przeciętnej płacy 

przyczynił się wzrost wynagrodzeń w usługach. W pozostałych dwóch sektorach (budownictwo i przemysł) 

odnotowano bowiem spowolnienie tempa wzrostu płac w stosunku  do ostatniego kw. ubiegłego roku. 

Wyhamowanie dynamiki przeciętnego wynagrodzenia potwierdzają również dane jednostkowe. W I kw. 

br. po raz kolejny, od początku 2019 r., spadło tempo wzrostu medianowej płacy. Nieznacznie spadł również 

odsetek przedsiębiorstw, w których dynamika przeciętnej płacy przekracza 10% r/r – obecnie wynosi on 

niecałe 33% (historyczne maksimum wynoszące 41,5% odnotowano pod koniec 2017 r.).  

Analiza danych zagregowanych wskazuje na dość istotny wzrost dynamiki zatrudnienia r/r w I kw. br. W 

dużym stopniu wynikało to jednak prawdopodobnie ze statystycznego efektu bazy13 – analiza danych 

jednostkowych wskazuje raczej na spowolnienie tempa wzrostu tej kategorii. Dynamika zatrudnienia w I 

kw. br. wyniosła 2,1% r/r i była najwyższa od 2 lat. Ta wysoka wartość jest jednak prawdopodobnie skutkiem 

nietypowo niskiego poziomu zagregowanego zatrudnienia, raportowanego w sprawozdaniu F01 -GUS w I 

kw. 2019 r.  Dynamika zatrudnienia dla próby cylindrycznej14 ukształtowała się bowiem na znacznie niższym 

 
12 Dział ten obejmuje m.in.: Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne, Pogrzeby i działalność pokrewną, Działalność zw. 

poprawą kondycji fizycznej, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich i inne gdzie indziej niesklasyfikowane  
13 W I kw. 2019 r. odnotowano nietypowy spadek liczby firm składających sprawozdanie finansowe F01 i co za tym idzie – niski 

poziom zagregowanego zatrudnienia  
14 Czyli dla przedsiębiorstw, które sprawozdawały się zarówno w I kw. br. jak i w I kw. 2019 r.  
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poziomie – 0,6% r/r, niższym od średniej z zeszłego roku (1,3% r/r).  Dość istotnie spadła również 

odsezonowana wartość salda F01 tj. różnicy między odsetkiem firm, które w ujęciu rocznym zwiększyły 

zatrudnienie, a odsetkiem firm, które je zredukowały. W ujęciu r/r w I kw. 2020 r. dynamika zatrudnienia 

była ujemna w 30 z 76 (39%) działów PKD, a spadła w stosunku do IV kw. 2019 r. w 37 (49%) działach PKD. 

Dość duże spadki dynamiki zatrudnienia w I kw. br., przy relatywnie stabilnych dynamikach r/r 

zatrudnienia w 2019 r., odnotowano w działach Zakwaterowanie i Transport lotniczy – możliwe, że jest to 

sygnałem problemów w tych branżach powiązanych z kryzysem COVID-19. 

Wykres 30 Dynamika wynagrodzenia według 

danych jednostkowych i danych zagregowanych     

Wykres 31 Indeks zatrudnienia (F01) i dynamika r/r 

zatrudnienia 

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

 

2.4 Ceny producentów 

W I kw. 2020 r. 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 w umiarkowanym 

tempie 2,5% r/r, nieco szybciej (o 0,2 pp.) niż w poprzednim kwartale . Do przyspieszenia dynamiki cen 

przyczyniły się niektóre sekcje usługowe, przy spowolnieniu wzrostu cen w przemyśle . Wśród 

analizowanych sekcji najwyższą dynamikę cen odnotowano w Działalności profesjonalnej, naukowej i 

technicznej (6,7% r/r, wobec 3,7% r/r w IV kw. 2019 r.), w Obsłudze nieruchomości (6,5% r/r, wobec 2,7% r/r 

w IV kw. 2019 r.) oraz Zakwaterowaniu i gastronomii (6,3% r/r, wobec 5,9% r/r w IV kw. 2019 r.). Relatywnie 

silny wzrost cen produkcji globalnej zaobserwowano także w Handlu i naprawach (do 4,8 % r/r)15. Nieco 

wolniej niż w poprzednim kwartale rosły natomiast ceny produkcji w Budownictwie (o 3,5% r/r) oraz 

Transporcie (o 2,1% r/r). 

Ujemnie w I kw. 2020 r. na wzrost cen produkcji w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wpływało 

relatywnie niskie tempo wzrostu cen produkcji globalnej w przemyśle (0,5% r/r wobec 1,2% r/r w 

poprzednim kwartale), którego udział w generowaniu produkcji jest największy16. W rezultacie jego 

 
15 W przypadku działalności handlowej ceny produkcji globalnej są odpowiednikiem marż.  
16 37% produkcji całej gospodarki i 44% produkcji po wyłączeniu rolnictwa, sektora finansowego i usług publicznych, wg danych 

za 2019 r. 
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wkład do dynamiki cen produkcji sektora przedsiębiorstw obniżył się do 0,2 pp. Jednocześnie w tym okresie 

wyraźnie zwiększył się wpływ cen usług, w tym handlu, na wzrost cen produkcji globalnej. 

Wykres 32 Roczna dynamika wskaźnika cen 

produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI  

[w %]  

 

Wykres 33 Wpływ zmian cen w sekcjach na dynamikę 

cen produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw [w 

pp.] 

 
 

Uwaga: dane o PPI w II kw. 2020 r. w oparciu o kwiecień i maj 

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

Odnotowany w I kw. 2020 r. spadek cen dóbr zaopatrzeniowych oraz energetycznych (wytwarzanych 

przez przemysł) przyczynił się do utrzymania dynamiki deflatora zużycia pośredniego sektora 

przedsiębiorstw17 na poziomie 0,4% r/r, zbliżonym do odnotowanego w poprzednim kwartale. Niska 

dynamika cen zaopatrzenia oddziaływała więc pozytywnie na kształtowanie ceny relatywnej produkcji 

(względem ceny zaopatrzenia). Wpłynęło to dodatnio na kształtowanie się wskaźnika rentowności na 

działalności operacyjnej sektora przedsiębiorstw, ograniczając jego spadek. Jednocześnie obserwowano 

relatywnie silny wzrost, o 4,0% r/r, cen produkcji przemysłowej w działach wytwarzających nietrwałe dobra 

konsumpcyjne. 

  

 
17 Deflatora zużycia pośredniego wg Rachunków Narodowych, z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego oraz sektora 

publicznego. 
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2.5 Finansowanie działalności  

W I kw. 2020 r. głównym składnikiem wzrostu sumy bilansowej (7,3% r/r) były zobowiązania. Z uwagi na  

widoczne obniżenie tempa wzrostu kapitałów własnych (2,5% r/r wobec średniej 10-letniej 5,6% r/r) ich 

udział w sumie bilansowej spadł do poziomu nieco powyżej 47% . Udział kapitałów własnych w sumie 

źródeł finasowania jest też obecnie na najniższym poziomie w okresie18 ostatnich 10 lat. Na wzrost zadłużenia 

sektora przedsiębiorstw (12% r/r) złożyła się rosnąca dynamika zobowiązań długoterminowych (19% r/r) i 

wzrost, o niższym tempie, zobowiązań krótkoterminowych (8% r/r). Relatywnie niska, biorąc pod uwagę 

ostatnie lata, była dynamika wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu dostaw i usług (5,6% r/r).  

Odnotowano wzrost średniego poziomu zadłużenia ogólnego – do poziomu 52,9% (s.a), przy stabilizacji 

wartości medianowej wskaźnika (ok. 50%). Wzrost zadłużenia odnotowano wśród klas przedsiębiorstw do 

tej pory nisko zadłużonych Jednocześnie na niskim poziomie utrzymał się odsetek przedsiębiorstw z 

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

aktywów przedsiębiorstwa) – firmy te stanowiły ok. 5,4% populacji19. Średni wskaźnik zaangażowania 

kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego pozostał w trendzie spadkowym i wyniósł 77%. Jego 

wartość medianowa natomiast lekko wzrosła, sięgając 116%.  

Wykres 34 Dynamika zmian pasywnej strony 

bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu 

jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 35 Wskaźnik zadłużenia ogólnego i 

wskaźnik trwałości finansowania 

 

 

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

Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów 

(kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalności, lekko spadł w relacji 

kwartalnej, pozostając także poniżej średniej 10-letniej (mediana wskaźnika utrzymała się nieco powyżej 

długookresowej średniej). Spadek wskaźnika był pochodną spowolnienia tempa wzrostu kapitałów 

własnych i niższej kontrybucji do wzrostu kapitałów stałych. Rentowność kapitałów własnych, w efekcie 

 
18 W skład pozostałych zobowiązań wchodzą m.in.: rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, zaliczki na poczet 

przyszłych dostaw, zobowiązania publiczno-prawne.  
19 Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach w okresie od połowy 2015 r. do końca 2019 r. obejmowała nieco ponad 5% 

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

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

bilansowej)  
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wzrostu kapitałów własnych (r/r) i spadku wyniku netto (-28,6% r/r), obniżyła się i pozostała poniżej 10-

letniej średniej. 

Po aktywnej stronie sumy bilansowej obniżył się udział aktywów trwałych, które w przeciętnym  

przedsiębiorstwie stanowiły nieco ponad 60% sumy bilansowej. Spadła także rentowność aktywów (ROA) 

– do poziomu nieco ponad 1% (ale poniżej swojej dziesięcioletniej średniej). Rosnący udział majątku 

obrotowego, bezpośrednio zaangażowanego w osiąganie przychodów i charakteryzujący się wyższą 

elastycznością, powinien ułatwić procesy dostosowawcze w sytuacji obecnie pojawiających się szoków.  

Wykres 36 Dynamika zmian aktywnej strony 

bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura 

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

Wykres 37 Wskaźnik struktury majątku 

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

W I kw. 2020 r. po raz kolejny zwiększyło się (o 11,7% r/r) zadłużenie kredytowe i pożyczkowe sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych – głównie jako rezultat wzrostu zadłużenia prywatnych firm krajowych 

oraz dużych przedsiębiorstw. Wyraźnie wzrosło też znaczenie tej kategorii w kształtowaniu się sumy 

bilansowej sektora przedsiębiorstw – do poziomu nieco ponad 15%.  

Obniżyła się średnia zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia. O pogorszeniu wskaźnika, zarówno 

w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, zdecydował spadek wyniku finansowego netto, przy wzroście – w 

relacji rocznej – obciążeń z tytułu rat kapitałowych i odsetek (między innymi w wyniku wzrostu obciążeń z 

tytułu odsetek od kredytów i pożyczek), ale spadku wielkości tej kategorii w relacji kwartalnej. 

W trendzie spadkowym pozostał odsetek kredytobiorców i pożyczkobiorców. Jest to zgodne także z 

wcześniejszymi deklaracjami podmiotów badanych w ramach SM NBP w I poł. marca br. W I kw. 2020 r. z 

kredytów i pożyczek korzystało ok. 64,3% populacji objętej sprawozdawczością GUS. Wzrost zadłużenia 

przy równoczesnym spadku udziału kredytobiorców odzwierciedlił się we wzroście, i tak już wcześniej 

wysokiej, koncentracji zadłużenia kredytowego i pożyczkowego.  
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2.6 Płynność i regulowanie zobowiązań 

W I kw. br. wysoki był, na poziomie zagregowanym, bufor płynności sektora przedsiębiorstw 

niefinansowych, a średnie wartości wskaźników płynności tego sektora po raz kolejny wzrosły (r/r i 

kw/kw)20. Wzrost akumulacji płynnych aktywów finansowych mógł być jednak efektem obniżającego się 

(trzeci kwartał z rzędu) tempa wzrostu inwestycji21 – w I kw. br. widoczny był spadek tempa wzrostu 

aktywów trwałych. Wzrost wskaźnika płynności gotówkowej był z kolei wynikiem niemal 22% wzrostu 

akumulacji inwestycji krótkoterminowych (w tym środków pieniężnych) przy wyraźnie niższym tempie 

wzrostu zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe wskaźniki płynności również wzrosły, ale w znacznie 

mniejszej skali.  

Według danych NBP na wysokie tempo akumulacji środków pieniężnych przedsiębiorstw na rachunkach 

bankowych ogółem (24,7% r/r, dane miesięczne) wpłynęło przyśpieszające tempo wzrostu depozytów w 

segmencie lokat bieżących (wzrost o 42,7% r/r, dane miesięczne). Jednocześnie wyraźnie spadła wielkość 

depozytów terminowych (o ok. 12% r/r, dane miesięczne)22.  

Wykres 38 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 

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

Wykres 39 Dynamika składowych wskaźników 

płynności [w %.] 

 

 

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

 
20 Również w innych krajach europejskich, tj. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii według analiz Euler 

Hermes, wybuch pandemii koronawirusa z jednej strony ograniczył przychody z działalności, z drugiej przyczynił się do redukcji 

wydatków związanych z koniecznością ponoszenia kosztów stałych, części kosztów wynagrodzeń, a także wydatków 

inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost oszczędności netto przedsiębiorstw finansowych. W miarę wygaszania pandemii 

(wraz z uruchomieniem środków pochodzących z pomocy państwa dla poszkodowanych przedsiębiorstw) oszczędności firm 

będą się kurczyć, a rosnąc powinny wydatki na rozwój tak działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej. Szerzej: 

https://www.eulerhermes.com/pl_PL/o-nas/dzial-prasowy/wiadomosci/2020-06-10-europejskie-przedsiebiorstwa.html 
21 W majowej edycji Sonda NBP niemal 59% firm planujących na 2020 r. realizację projektów inwestycyjnych poinformowało, że 

zmienią plany w wyniku pandemii COVID-19. Niemal 30% ankietowanych firm wyraziło zamiar istotnego ograniczenia 

inwestycji, a po 15% ankietowanych firm zapowiedziało rezygnację i wstrzymanie realizacji inwestycji.   
22 Dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dane za maj 2020 r. Więcej: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html  
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

W I kw. 2020 r. po raz kolejny odnotowano przyrost odsetka przedsiębiorstw utrzymujących wskaźnik 

płynności gotówkowej23 powyżej 0,2 – tzw. bezpiecznego poziomu. Spadł jednocześnie odsetek 

przedsiębiorstw o bardzo niskiej płynności, tj. poniżej 0,1. Na wzrost inwestycji krótkoterminowych w całym 

sektorze24 coraz większy wpływ wywiera tempo akumulacji środków pierwszego i drugiego kwartyla 

przedsiębiorstw sklasyfikowanych pod względem płynności gotówkowej (tempo akumulacji  środków w 

klasie przedsiębiorstw o najwyższej płynności również rosło, ale ten wzrost sięgał 15% r/r, podczas gdy w 

pozostałych klasach przekroczył 25%25. W rezultacie udział czwartego kwartyla płynności w agregacie 

środków pieniężnych spadł do historycznie niskiego poziomu – 52%. Poszerzające się grono przedsiębiorstw 

akumulujących płynne zasoby finansowe powoduje, że w trendzie spadkowym znajduje się współczynnik 

koncentracji środków pieniężnych, który w I kw. br. obniżył się do najniższego poziomu od ponad 10 lat. 

Płynność I stopnia wyraźnie poprawiły firmy przetwórstwa przemysłowego. Z kolei obniżenie wskaźników 

płynności, ale z bardzo wysokich poziomów, odnotowano w sekcjach: Kultura, rozrywka i rekreacja; Obsługa 

nieruchomości oraz Dostawa wody, ścieki, odpady i rekultywacja. W pozostałych s ekcjach wskaźniki 

płynności zmieniały się w niewielkim stopniu.  

Wykres 40 Odsetek działów odnotowujących 

wzrost (r/r) wskaźnika płynności gotówkowej [w 

%] 

Wykres 41 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 

miesięczne, r/r] 

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

NBP 

W I kw. 2020 r. po raz kolejny wzrósł odsetek firm, których cykl rozliczeniowy należności nie przekraczał 

60 dni (w przypadku zobowiązań sytuacja w ujęciu kwartalnym nie zmieniła się), co należy uznać za 

korzystną zmianę26 w zakresie dyscypliny płatniczej. Sugeruje to, że więcej przedsiębiorstw reguluje 

 
23 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie.  
24 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.   
25 Czwarty kwartyl przedsiębiorstw sklasyfikowanych według płynności gotówkowej obecnie dysponuje 54,5% sumy inwestycji 

krótkoterminowych. Ich udział w agregacie inwestycji spadł z ponad 62% w 2014 r.  
26 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w t ransakcjach 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 publicznymi.  
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

płatności – w ramach transakcji handlowych – w uzgodnionym terminie. Z kolei średnie i medianowe cykle 

zarówno zobowiązań, jak i należności nieznacznie się wydłużyły w ujęciu kwartalnym – lekko przekraczając 

swoje 10-letnie średnie. Wyraźnie większe zróżnicowanie długości cykli odnotowano w przypadku 

należności przedsiębiorstw niż zobowiązań z tytułu dostaw i usług – rozstęp międzykwartylowy sięgnął 45 

dni, wobec 35 w odniesieniu do zobowiązań. Cykl zapasów w próbie pozostał względnie stabilny, ale różnił 

się między sekcjami.  

Wykres 42 Cykl rozliczeniowy należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług [w dniach]27 

Wykres 43 Wskaźnik konwersji gotówki [w dniach] 

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

 

Wykres 44 Odsetki firm u których długości cyklu 

należności i zobowiązań z tyt. dostaw i usług nie 

przekraczają 60 dni [w %]  

Wykres 45 Dynamika przychodów ze sprzedaży, 

zaliczek otrzymanych na poczet dostaw oraz relacja 

zaliczek do obrotów [w %, dynamiki r/r]  

  

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

 

 
27 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl 

zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni);  
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Okres transformacji środków zainwestowanych w działalność bieżącą (tzw. wskaźnik konwersji 

gotówki28) przeciętnej firmy pozostał bliski 35 dniom, powyżej długookresowej średniej. Mediana 

wskaźnika pozostała poniżej 40 dni. W I kw. 2020 r. po raz kolejny silnie zwiększyły się zaliczki przyjmowane 

na poczet przyszłych dostaw, a ich rosnącą wagą w strategii zarządzania płynnością przez przedsiębiorstwa 

odzwierciedla rosnący trend relacji zaliczek do przychodów ze sprzedaży. W ujęciu branżowym wydłużyła 

się ściągalność należności w Usługach i Energetyce, natomiast w Górnictwie wydłużył się cykl zapasów (co 

jest pochodną utrzymującego się silnego wzrostu tej kategorii ekonomicznej), a wyraźnie skrócił cykl 

należności. Różnice w długości cykli utrzymały się między sektorami: cykl należności był najkrótszy w 

firmach największych, a najdłuższy w sektorze MSP. Tylko w sektorze dużych firm różnica długości okresów 

regulowania zobowiązań i spływu należności systematycznie się powiększa, co oznacza, że duże firmy w 

coraz większym stopniu korzystają z finansowania przez mniejszych kontrahentów. Dłuższe okresy 

rozliczeniowe aktywów sektora MSP – wobec sektora dużych firm – przełożyły się na ich dłuższą (i 

wydłużającą się) rotację gotówki (46 dni wobec 31 dni). 

  

 
28 Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl 

zobowiązani z tytułu dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sumie 

bilansowej.  
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

2.7 Inwestycje  

Tempo wzrostu inwestycji w gospodarce narodowej w I kw. b.r. 29 wyraźnie obniżyło się (realny wzrost o 

0,9% r/r wobec 8,7% r/r średnio w latach 2018/19) – głównie ze względu na wyhamowanie wzrostu 

inwestycji sektora przedsiębiorstw (nominalny wzrost 1,5% r/r wobec 13,2% r/r średnio w latach 2018/19). 

Spadek ten tylko w części kompensowały rosnące, po dwóch kwartałach obniżania, nakłady sektora 

rządowego i samorządowego. Według wstępnych danych GUS hamująco na dynamikę inwestycji 

przedsiębiorstw oddziaływał spadek nakładów firm mikro i małych30 (spadek o 11,2% r/r).  

Wykres 46 Wkład do stopy inwestycji w 

gospodarce narodowej [w %, dane kwartalne, ceny 

bieżące] 

Wykres 47 Dynamika inwestycji [w %, dane 

kwartalne] 

  
Źródło: wyniki finansowe, rachunki narodowe (dane 

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

W grupie średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych (znacząca część sektora przedsiębiorstw w 

rozumieniu sektorowych rachunków narodowych) dynamika inwestycji w I kw . lekko przyspieszyła 

względem IV kw. 2019r. Stanowiło to drobną korektę ogólnego trendu spadkowego dynamiki tej 

kategorii, obserwowanego od początku 2019 r. Równocześnie pogarszały się indywidualne parametry 

ocen aktywności inwestycyjnej (obniżona od trzech kwartałów medianowa dynamika inwestycji do 

poziomu 100%, obniżający się udział firm zwiększających nakłady r/r, malejąca stopa inwestycji, malejący – 

i już historycznie niski – udział inwestorów). 

 

 

 

 
29 Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.   
30 Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są w NBP na podstawie wstępnych danych GUS jako różnica między 

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

Wkład mikro i małych przedsiębiorstw może być niedoszacowany ze względu na obecność w zbiorowości przedsiębiorstw 

kwalifikowanych do sektora rządowego. 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 48 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji 

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

Wykres 49 Dynamika inwestycji i stopa inwestycji 

[w %, r/r, ceny bieżące, mediany rozkładu, stopa 

annualizowana] 

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

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

Zmiany te były spójne z oczekiwaniami przedsiębiorstw – formułowanymi w marcowym SM NBP31, 

jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 – i sygnalizowały stopniowe, wynikające głównie z 

obecnej fazy cyklu procesów inwestycyjnych, obniżanie się tempa wzrostu nakładów przedsiębiorstw.  

Na spowolnienie dynamiki inwestycji nałożył się również cykl inwestycyjny w firmach realizujących 

projekty współfinansowane ze środków UE w perspektywie 2014-2020. Dane finansowe przedsiębiorstw 

wskazują wprawdzie na to, że w ostatnich kwartałach dynamika inwestycji słabła zarówno w sekcjach, do 

których kierowana jest większość środków z funduszy UE, jak i w pozostałych , jednak w pierwszej z tych 

grup wzrost inwestycji w początku tego roku zatrzymał się, podczas gdy w sekcjach niekorzystających z 

zasilania unijnego inwestycje nadal wyraźnie rosły – w I kw. wzrost ten wyniósł 7,2% r/r. 

Wykres 50 Oceny aktywności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw 

Wykres 51 Dynamika inwestycji według znaczenia 

wykorzystania środków unijnych [w %, r/r, dane 

kwartalne, ceny bieżące] 

 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

W I kw. br. dynamikę inwestycji, ze względu na silną koncentrację nakładów, kształtowały w 

decydującym stopniu inwestycje największych inwestorów (inwestycje czołowych 100 firm stanowią 

nieco ponad połowę nakładów całego sektora przedsiębiorstw niefinansowych – SPN). Od dwóch 

kwartałów jedynie ta grupa ma dodatni wkład we wzrost inwestycji – ze względu na silne wyhamowanie 

przeciętnego wzrostu inwestycji pozostałej części przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ub.r. W I kw. br. 

inwestycje firm spoza pierwszej 100 obniżyły się bowiem o 2,5% r/r – po średnim wzroście w ub.r. o 12,5% 

r/r. – podczas gdy w grupie 100 największych inwestorów inwestycje w I kw. były o 11,7% wyższe r/r.  

Niektóre cechy strukturalne grupy największych inwestorów sugerują, że te obecnie kluczowe – z punktu 

widzenia kształtowania się dynamiki inwestycji całego sektora – nakłady mogą być w pewnym stopniu 

niezależne od części uwarunkowań krajowych, w tym od bieżącej koniunktury. Po pierwsze, prawie 

połowa inwestycji tej grupy to nakłady firm zagranicznych (w por. z 24% w pozostałej części firm). 

Przedsiębiorstwa te są nierzadko częściami korporacji międzynarodowych, co może oznaczać, że realizują 

wspólne strategie rozwojowe i nie prowadzą samodzielnej polityki inwestycyjnej. Ponadto prawie co piąty 

największy inwestor (w por. z 8% w pozostałej części firm) to firma z sektora publicznego, w którym 

realizowane są wieloletnie, strategiczne, programy inwestycyjne (np. energetyka, górnictwo, kolej); również 

mniej zależne od bieżącej sytuacji, a czasem intensyfikowane w ramach polityki antycyklicznej. 

Wykres 52 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 100 

największych inwestorów [r/r, w pp., dane 

kwartalne] 

Wykres 53 Udział inwestycji 100 największych 

inwestorów [w %, dane kwartalne] 

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

Od początku ubiegłego roku zmniejszała się też liczba działów PKD z szybkim wzrostem inwestycji. 

W I kw. dwucyfrowe tempo wzrostu uzyskało tylko 26  (tj. o 6 mniej kw/kw i aż o 19 mniej r/r) spośród 75 

działów. Wskazuje to na stopniowe rozszerzanie się obszarów spowalniania aktywności inwestycyjnej 

(podobnie było w 2012 r., natomiast w 2016 r. spadki inwestycji były bardziej skoncentrowane w branżach, 

w których przeważała własność publiczna). Solidne tempo wzrostu inwestycji utrzymały natomiast 

przedsiębiorstwa przemysłowe (poza energetyką, w której nakłady obniżają się już od dwóch kwartałów), w 

tym w szczególności w przetwórstwie (wzrost o 14,1% r/r). Słabsze wzrosty inwestycji miały zaś miejsce w 

handlu (10,2% r/r) i budownictwie (7%). Natomiast branże, które miały znaczącą rolę w przyspieszeniu 

inwestycji w fazie ostatniego ożywienia , ograniczały aktywność inwestycyjną  – w transporcie wzrost 

inwestycji wyhamował już pod koniec ub.r., zaś w usługach inwestycje już silnie spadły (spadek o 8,8% r/r).  
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 
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Wykres 54 Udział działów PKD (w podziale na 75 

działów) z dwucyfrowym nominalnym wzrostem 

r/r inwestycji [w %] 

Wykres 55 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  

Zgodnie z wynikami badań32, w tym także prowadzonych w NBP, epidemia COVID-19 miała negatywny 

wpływ na inwestycje przedsiębiorstw już we wczesnej fazie tego szoku, gdyż ograniczanie wydatków 

inwestycyjnych było jednym z pierwszych działań dostosowawczych podejmowanych w firmach w 

związku z zamrażaniem gospodarki. Skutki te mogły być jednak nie w pełni widoczne w danych 

finansowych za I kw. – ze względu m.in. na inercję procesów inwestycyjnych, relatywnie krótki okres 

zamrożenia gospodarki w I kw. i dużą niepewność, która mogła wstrzymywać tak decyzje pozytywne, jak i 

negatywne. Na niski popyt inwestycyjny wskazywać może też głęboki spadek w marcu br. (o 15,2% r/r) 

produkcji sprzedanej w działach wytwarzających dobra inwestycyjne i jej załamanie w kwietniu – spadek o 

50,2% r/r. Na dynamikę inwestycji, poza słabnącym popytem inwestycyjnym przedsiębiorstw, negatywnie 

mogły oddziaływać również czynniki podażowe, w tym m.in. ograniczona dostępność dóbr inwestycyjnych 

(m.in. zaburzone łańcuchy dostaw), czy zamknięcia i przestoje w fabrykach np. sektora motoryzacyjnego. 

Wstrząs związany z epidemią COVID-19 mógł mieć szczególne przełożenie na spadek nakładów na środki 

transportu (o ok. 15%): zamknięcie granic i ograniczenia w ruchu pasażerskim obniżyły popyt na tabor w 

firmach przewozowych. Dodatkowo negatywnie na decyzje zakupowe firm na przełomie I i II kw. mogło 

wpłynąć wstrzymanie w związku z epidemią, w drugiej połowie marca, rejestracji pojazdów w urzędach w 

części powiatów (pracę wszystkich urzędów przywrócono od 22 kwietnia). Najsilniejsze redukcje inwestycji 

w środki transportu miały miejsce w transporcie i usługach, ale spadki nastąpiły w większości branż33. 

 
32 Skala reakcji przedsiębiorstw na kryzys wywołany epidemią według badań może być znacząca: ¾ firm ocenia, że wpływ 

epidemii na inwestycji będzie silnie negatywny („Zamiast inwestycji cięcie kosztów. Spojrzenie na kryzys oczami polskich CFO” 

Deloitte CFO Survey 2020), 80% firm planuje ograniczyć inwestycje („Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa – planowane 

działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” kwiecień 2020 r., BCMM). Wśród MŚP żadnych inwestycji w ciągu kwartału 

nie planowało ¾ firm („KoronaBilans MŚP”, maj 2020, KRD). W sektorze budowlanym efekty te mogą być słabsze – 40% firm 

budowlanych planowało zmniejszyć nakłady (Oferteo). 
33 Zgodnie z wynikami badania Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego statystyki dotyczące liczby rejestracji 

samochodów użytkowych pogarszają się od połowy ub.r. (w marcu b.r. nastąpił spadek liczby rejestracji o 49% r/r, zaś w maju o 

70% r/r, https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-ciezarowe-w-tym-autobusy/Maj-2020r). 

Pogłębienie spadku liczby rejestracji jest efektem nałożenia się skutków epidemii na wcześniejsze tendencje spadkowe, 

pogarszając prognozy dla danych o inwestycjach w przedsiębiorstwach w II kw. b.r. 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Wykres 56 Dynamika inwestycji w podziale 

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

 

Wykres 57 Wkład do wzrostu inwestycji 

budowlanych wg form własności [pp., r/r, c. 

bieżące, dane kwartalne] 

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

Struktura aktywności inwestycyjnej w I kw. br. była korzystna. Ponownie wzrosły bowiem (o 3,6% r/r, po 

spadku o 5,4% w IV kw. ub.r.) nakłady na maszyny i urządzenia w przedsiębiorstwach, choć poniżej 

średniego tempa z ostatnich 2 lat (średni wzrost wyniósł ok. 9% r/r). Jej pozytywnym aspektem było też to, 

że wzrost inwestycji w I kw. wygenerowały sektory związane z relatywnie nowoczesnymi technologiami34. 

Wciąż silnie rosły jednak także inwestycje budowlane (16,2% r/r), które w ostatnim cyklu stanowiły podstawę 

wzrostu inwestycji całego sektora przedsiębiorstw (wkład do wzrostu inwestycji SPN 5,7 pp. w I kw. br.). 

Były to – w ostatnich kwartałach – głównie inwestycje firm prywatnych, w tym przeważnie zagranicznych 

(od 5 kwartałów inwestycje budowlane firm prywatnych rosły w średnim tempie ponad 24%, a w I kw. o 

20%).  

Wykres 58 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 

według zaawansowania technologicznego branż 

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

Wykres 59 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  

 
34 W najbliższych latach duże nakłady mogą być potencjalnie kierowane na technologie cyfrowe i budowę centrów danych. Takie 

inwestycje zapowiadają Gooogle i Microsoft, a łączny ich budżet może sięgać 12 mld. Według zapowiedzi, projekt Google wart 

8 mld zł zostanie rozpoczęty w 2021 r. 
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2. Punkt startowy: I kw. 2020 r. 

Szybki Monitoring NBP 

Nadal wysoka była aktywność inwestycyjna eksporterów, przy pogarszających się – także ze względu na 

rozwój epidemii – warunkach w handlu międzynarodowym. Inwestycje w przedsiębiorstwach 

wyspecjalizowanych w eksporcie w I kw. wyraźnie wzrosły (wzrost o 12,3% r/r, po również bardzo wysokim, 

blisko 41% wzroście przed rokiem) i silnie wsparły dynamikę inwestycji całego sektora przedsiębiorstw 

(wkład 3,1 pp). 

Wykres 60 Stopa wzrostu inwestycji wg form 

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

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  

Stabilnie rozwijała się również działalność inwestycyjna przedsiębiorstw publicznych. W 

przedsiębiorstwach tych, po dwóch latach intensywnych inwestycji, nakłady nadal wyraźnie rosły (wzrost o 

11,4% r/r, przy 31,6% wzroście przed rokiem). Słabnięcie dynamiki wzrostu inwestycji w I kw. b.r. nastąpiło 

głównie w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, w tym szczególnie w firmach krajowych, w których 

dynamika ta spadła do zaledwie 1,4% r/r (5,4% r/r w firmach zagranicznych). Deklarowany przez rząd 

program antykryzysowy zakłada jednak kontynuowanie i zwiększanie inwestycji publicznych, co może 

przynajmniej częściowo zrekompensować słabnące w czasie kryzysu inwestycje prywatne35. 

 
35 Elementem działań wspierających ożywianie gospodarki po kryzysie wywołanym epidemią są np. inwestycje realizowane 

przez PKP. Aktualna sytuacja wpływa wprawdzie na postęp prac inwestycyjnych prowadzonych przez tę spółkę, powodując 

jednak tylko przejściowe wstrzymywanie prac w przypadku niektórych realizacji (problemy z absencją wśród pracowników 

wykonawców, opóźnienia w dostawach). Wszystkie zadania inwestycyjne zgodnie z deklaracj ami władz spółki będą 

kontynuowane (https://www.wnp.pl/logistyka/prezes-pkp-sytuacja-finansowa-jest-stabilna-a-inwestycje-

kontynuowane,390175.html). 
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3. Stan obecny i prognozy   

3.1 Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw  

Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej przyjął w II kw. najniższą wartość od 2010 r. Znaczące spadki 

większości wskaźników z Szybkiego Monitoringu uwarunkowane pandemią COVID-19 miały charakter 

procykliczny i doprowadziły do pogłębienia, obserwowanej od ok. 1,5 roku, tendencji spadkowej 

koniunktury. Największy wpływ na obniżenie się syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej miało 

pogorszenie się ocen sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji popytowej. Głębokie i równoczesne obniżenie się 

ocen płynności oraz zdolności przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań sprawiło, że – po raz pierwszy od 

2013 r. – wszystkie z analizowanych komponentów wskaźnika syntetycznego przyjęły wartości ujemne. 

Wykres 61 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej Wykres 62 Syntetyczny wskaźnik sytuacji przyszłej 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Wykres 63 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* – w okresie 2005-2020 (lewy panel) oraz 

w zbliżeniu 2015-2020 (prawy panel) 

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

Linią ciągłą oznaczono wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do II kw. 2020 r.  

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Według syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji oraz prognoz syntetycznego wskaźnika sytuacji 

bieżącej pozycja cykliczna koniunktury osiągnie swoje minimum na przełomie II i III kw. 2020 r. i 

przyjmie wówczas najniższą wartość od 2009 r. W świetle prognoz odbicie gospodarcze będzie miało 

kształt litery V, a neutralna pozycja koniunktury zostanie osiągnięta na przełomie II i III kw. 2021 r. 

Prognozy ogólnego stanu koniunktury na III kw. pozostają pod bardzo silnym wpływem głębokich spadków 

prognoz inwestycji, popytu oraz sytuacji ekonomicznej. Gwałtowne spadki prognoz zatrudnienia i płac 

wygasiły natomiast pozytywną w ostatnich dwóch latach pozycję cykliczną na rynku pracy i sprawiły, że 

wszystkie główne składowe wskaźnika syntetycznego przyjęły wartości ujemne. Ekstrapolacja aktualnych 

tendencji pozwala oczekiwać, że negatywny wpływ sytuacji na rynku pracy będzie kontynuowany również 

w kolejnych kwartałach. 

Przeprowadzone symulacje wskazują, że  szok związany z pandemią koronawirusa wzmocnił naturalne 

wahania o charakterze koniunkturalnym oraz doprowadził do szybszego o 1-2 kwartały osiągnięcia przez 

gospodarkę lokalnego minimum koniunktury. Jakkolwiek spadek koniunktury w III kw. będzie głębszy w 

porównaniu z sytuacją, w której szok związany z pandemią koronawirusa nie miałby miejsca, 

przeprowadzone symulacje sugerują, że również późniejsza poprawa koniunktury będzie bardziej 

dynamiczna. Scenariusz relatywnie szybkiego ożywienia wspierają również gospodarcze działania osłonowe 

i pomocowe adresowane m.in. do sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Kluczowy dla ocen perspektyw 

gospodarczych pozostaje jednak przede wszystkim stopień persystencji samej pandemii koronawirusa 36. 

  

 
36 Warto zauważyć, że procedury statystyczne służące do filtracji komponentów cyklicznych rozwiązują z perspektywy 

matematycznej tzw. problem ekstrakcji sygnału (signal extraction problem). Jeżeli szok związany z epidemią koronawirusa będzie 

krótkotrwały, to przez procedury statystyczne zostanie rozpoznany przede wszystkim jako komponent nieregularny i szum. Jeśli 

jednak szok związany z pandemią koronawirusa będzie trwał dłużej, to z perspektywy modelowej zostanie w większej mierze 

zakwalifikowany jako wahania o charakterze cyklicznym. Relatywnie stabilne w czasie i niewrażliwe na pojawianie się nowych 

danych oszacowania komponentów cyklicznych można uzyskać jedynie ex post, po upłynięciu pewnego czasu od wygaszenia 

szoku. 
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3.2 Oceny sytuacji bieżącej  

W II kw. br. ogólna sytuacja sektora przedsiębiorstw gwałtownie pogorszyła się – do poziomów 

nienotowanych od początku 2009 r. Pozostała jednak zróżnicowana – głównie ze względu na różną siłę 

wpływu COVID-19 na poszczególne branże. Wskaźnik ocen osiągnął poziom 36,6 pp., tj. o 17,1 punktu 

poniżej wartości sprzed kwartału oraz wyraźnie poniżej swoich długoletnich wartości medianowych, czy 

średnich. Oceniając te wyniki należy jednak zwrócić uwagę na to, że mimo znacznego spadku wskaźnika, 

nadal większość próby pozostaje w dobrej sytuacji – w czerwcu br. 68% przedsiębiorstw określiło swoją 

kondycję jako dobrą lub bardzo dobrą. Oceny te wspierają oceny zyskowności, która mimo spadku pozostaje 

– według deklaracji przedsiębiorców pytanych w SM – w znaczącej większości firm dodatnia (w 82%).  

Interpretując powyższe dane należy jednak podkreślić, że silnie negatywne skutki pandemii COVID-19 

odczuło w sumie aż co czwarte przedsiębiorstwo w próbie. Skutki te jednak powoli już ustępują – w marcu 

br. wpływ pandemii na sytuację uznawało za katastrofalny lub silnie negatywny aż 43% firm, w maju odsetek 

ten spadł do 38%, natomiast w czerwcu zmniejszył się do 23,4% (2,9%  – katastrofalny, 20,5% – silnie 

negatywny). Co naturalne, oceny sytuacji bieżącej są silnie skorelowane z opiniami nt. skutków pandemii –  

w grupie firm, które te skutki znały za katastrofalne 2/3  podmiotów znajduje się w złej lub bardzo złej 

sytuacji.  Tam natomiast, gdzie wpływ pandemii jest postrzegany jako co najwyżej umiarkowanie 

niekorzystny czy wręcz pozytywny kondycja jest wyraźnie lepsza – odsetek przedsiębiorstw w złej lub 

bardzo złej sytuacji spada w tej grupie do 2%. Trzeba jednak podkreślić, że widoczny wydaje się być także 

efekt mobilizujący pandemii – firmy silniej dotknięte przez skutki pandemii częściej też podejmują działania 

zaradcze, co powinno pomóc szybciej pokonać trudności (głównie jest to zmiana segmentu rynku i polityki 

cenowej, zmiana profilu produkcji, zmiana sposobu finansowania działalności oraz zmiana sposobu 

dystrybucji dóbr, w tym wprowadzenie e-sprzedaży). Nie są to jednak postawy dominujące, gdyż dotyczą 

zwykle kilkunastu procent podmiotów znajdujących się w trudniejszej sytuacji. 

W dobrej kondycji znajduje się obecnie część firm przemysłowych, w tym energetyka, przedsiębiorstwa 

zaopatrujące w wodę czy odprowadzające ścieki. W firmach przetwórczych zanotowano natomiast 

wyraźne spadki ocen sytuacji; najsilniejsze w grupie przedsiębiorstw oferujących produkty 

konsumpcyjne (zwłaszcza trwałe) oraz inwestycyjne, przy relatywnie niewielkich korektach w dół ocen 

w grupie firm oferujących dobra energetyczne i zaopatrzeniowe. Pewne pogorszenie kondycji sygnalizują 

też firmy budowlane, które choć na ogół słabiej dotknięte bezpośrednimi obostrzeniami związanymi z 

lockdownem, to jednak ponoszą konsekwencje zmniejszonych czy wstrzymanych inwestycji w innych 

sektorach.  

W najgorszej sytuacji, we własnej ocenie, znajduje się obecnie sektor usługowy zorientowany na obsługę 

konsumentów, w tym szczególnie branże najbardziej wprost dotknięte administracyjnymi 

ograniczeniami aktywności z okresu lockdownu, tj. turystyka, zakwaterowanie, restauracje, transport, 

kultura. Nieliczne tylko branże, w tym usługi dla biznesu (np. działalność profes jonalna i naukowa czy 

obsługa nieruchomości), ale też wspomniane już energetyka i dostawa wody nie odnotowały praktycznie 

żadnych spadków ocen sytuacji w ciągu ostatniego kwartału. Nie widać natomiast szczególnie duż ego 

zróżnicowania zmian sytuacji w ostatnim kwartale pomiędzy klasami przedsiębiorstw, wyodrębnianymi za 

względu na: wielkość, poziom zaangażowania na rynkach zagranicznych czy formę własności – pogorszenie 

sytuacji dotknęło wszystkie te grupy, w tym zarówno eksporterów (spadek wskaźnika kw/kw o 13,7 pp. do 
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poziomu 46,8 punktu), jak i firmy działające wyłącznie na rynku krajowym (spadek wskaźnika kw/kw o 21,8 

pp. do poziomu 24,9 punktu), a także sektor prywatny (spadek o 17,8 pp. do poziomu 36,6 punktu) i 

publiczny (spadek o 11,7 pp. do poziomu 37,3 punktu). Wystąpiły natomiast różnice w poziomach 

końcowych ocen – nadal w relatywnie lepszej kondycji są eksporterzy, duże przedsiębiorstwa (wskaźnik 

spadł kw/kw o 15,6 punktu do poziomu 54,9 punktu) oraz firmy z kapitałem zagranicznym (wskaźnik spadł 

kw/kw o 16,9 punktu do poziomu 51,7 punktu). 

W II kw. br. na czele problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa , znalazły się różne efekty 

pandemii COVID-19, w tym silnie powiązany spadek popytu. Ze względu na gwałtowny charakter tych 

trudności wiele innych problemów, we wcześniejszych edycjach SM wymienianych jako najpoważniejsze, 

rzadziej pojawiało się w opiniach przedsiębiorstw, choć jest to prawdopodobnie efektem ich „przysłonięcia” 

przez nowy, bardzo silny, wstrząs a nie ich eliminacji. 

Wykres 64 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 

w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw w słabej, złej i 

bardzo złej sytuacji (w %) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 65 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 

w pp.) oraz zmiana tego wskaźnika (r/r, w pp.) w 

sekcjach oraz wybranych działach i grupowaniach  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

 

Wykres 66 Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację 

przedsiębiorstw w okresie marzec-czerwiec br (w 

%) 

 
Źródło: Sondy NBP (S) oraz Szybki Monitoring NBP (SM)   

Wykres 67 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie 

w % i jego zmiana kw/kw w pp.) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  
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W II kw. br. bardzo silnie wzrosła odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność, przez co wskaźnik 

saldowy znacznie przekroczył średnią długoletnią. Wzrost ten był głównie reakcją na wybuch pandemii 

koronawirusa – oceny niepewności są bowiem wyraźnie skorelowane z ocenami skutków pandemii. W 

szczególności, silny wzrost niepewności zaobserwowano w przedsiębiorstwach, w których nastąpił spadek 

produkcji i sprzedaży. 

Wykres 68 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy 

(w pp., wzrost wskaźnika oznacza wzrost 

niepewności) oraz odsetek firm uznających 

niepewność za barierę rozwoju (w %) 

Wykres 69 Wykorzystanie zdolności produkcyj-

nych w zależności od oceny niepewności 

 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Najważniejszym obszarem, w którym w II kw. 2019 r. materializowała się niepewność związana z 

pandemią koronawirusa jest najwyższy w historii badania odsetek przedsiębiorstw o wysokiej 

ekspozycji na ryzyko bankructwa. 

Wykres 70 Odsetki przedsiębiorstw oceniających 

poziom niepewności jako wysoki lub bardzo 

wysoki oraz wskazujących na niepewność jako 

barierę rozwoju [w %, s.a.]  

Wykres 71 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej 

ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz 

formułujących negatywne prognozy [s.a., w %] 

 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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W II kw. 2020 r. opłacalność cenowa eksportu nieznacznie wzrosła i wciąż kształtowała się  na relatywnie 

dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności 

importu. Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego 

eksportu wśród eksporterów utrzymały się na podobnych poziomach jak przed kwartałem i wciąż 

przyjmowały wartości zbliżone do historycznych minimów. Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs 

walutowy jako barierę rozwoju wzrósł, ale wciąż kształtuje się na poziomach niewiele wyższych od 

historycznego minimum. Wskazuje to, że aktualne notowania złotego dobrze równoważą interesy 

eksporterów i importerów. 

Wykres 72 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 73 Kurs dolara, przy którym eksport i 

import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 

[w zł] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

Wykres 74 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 

kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 75 Opłacalność eksportu [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Zdaniem części respondentów szansą na zwiększenie eksportu w horyzoncie kilku miesięcy byłoby 
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większość eksporterów nie widzi możliwości znaczącego zwiększenia eksportu w horyzoncie kilku miesięcy, 

głównie ze względu na zablokowanie rynków zbytu z powodu pandemii, blisko 1/4 eksporterów byłaby w 
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stanie znacząco zwiększyć swój eksport pod warunkiem uruchomienia dodatkowego wsparcia eksportu. W 

ocenie ok. 15% eksporterów wpływ na zwiększenie eksportu miałyby również aspekty kursowe. 

Wykres 76 Odsetek odpowiedzi na pytanie o możliwość wyraźnego zwiększenia eksportu w 

perspektywie kilku miesięcy (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Choć w II kw. 2020 r. wskaźniki popytu i sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw gwałtownie pogorszyły 

się, to wystąpił również wtórny szok podażowy, choć prawdopodobnie o mniejszej skali. O ile odsetek 

przedsiębiorstw wskazujących na barierę popytu wzrósł o 9,2 pp., to wskaźnik wykorzystania zdolności 

produkcyjnych obniżył się bowiem w relacji kwartalnej o 6,5 pp. Warto też podkreślić, że wprawdzie na 

przełomie lat 2008/09 zasięg zmian analizowanych tu wskaźników był większy, to zmiany te dokonały się 

wówczas na przestrzeni ok. 1,5 roku, a nie jednego kwartału. Równocześnie spadki wskaźników niedoboru 

zapasów produktów gotowych i towarów sugerują, że w IV kw. dostosowanie sprzedaży po stronie 

popytowej było głębsze niż po stronie podażowej. Miesięczne dane (za kwiecień i maj 2020 r.) o sprzedaży 

detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sugerują, że dynamika sprzedaży w II 

kw. 2020 r. mogła odnotować najniższy wynik w historii publikacji danych. Koncentracja najsilniejszych 

spadków produkcji przemysłowej w branżach silnie proeksportowych (samochodowo-transportowa, 

odzieżowo-tekstylna i meblarska) wskazuje też, że głównym kanałem tak głębokich spadków była malejąca 

sprzedaż zagraniczna. 

Wykres 77 Stopień wykorzystania zdolności 

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

Wykres 78 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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Powyżej opisane duże spadki aktywności gospodarczej przełożyły się też na rynek pracy, na którym 

szereg wskaźników sugeruje jego wyraźne wychłodzenie, przy czym wpisujące się na ogół we 

wcześniejsze trendy. I tak ostatni, dość znaczący, spadek odsetka przedsiębiorstw zgłaszających wakaty, 

umocnił, obserwowaną w danych ankietowych mniej więcej od roku, spadkową tendencję popytu na 

pracę. Zgodnie z wynikami ostatniej edycji SM niespełna 35%37 ankietowanych przedsiębiorstw 

zadeklarowało posiadanie nieobsadzonych miejsc pracy – to ponad 5 pp. mniej niż w poprzedniej edycji 

badania i prawie o 10 pp. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ostatnia, tak niska wartość, tego 

wskaźnika, zanotowana została na początku 2017 r., a przez kolejne 3 lata przekraczał on poziom 40%. 

Spadek odsetka wakatów w II kw. br. wydaje się być, na razie, niezależny od dotychczasowego, 

bezpośredniego, wpływu pandemii COVID-19 na sytuację firmy –  zarówno wśród przedsiębiorstw, które 

oceniają ten wpływ jako negatywny, jak i wśród firm deklarujących brak wpływu lub wpływ pozytywny 

udział firm zgłaszających wakaty jest właściwie taki sam. Na osłabienie popytu na siłę roboczą wskazują 

również inne źródła, w tym Barometr Ofert Pracy, monitorujący liczbę publikowanych w Internecie ogłoszeń 

o pracę – po istotnym spadku wskaźnika w kwietniu br., w maju nastąpiło wyhamowanie trendu 

spadkowego ofert pracy, ale ich liczba jest wciąż dużo niższa niż przed kilkoma miesiącami 38. Po raz kolejny 

zmniejszył się także odsetek przedsiębiorców, którzy w pytaniu otwartym SM dot. istotnych problemów 

przedsiębiorstwa wskazali na trudności z pozyskaniem siły roboczej (z 5,1% w I kw. br. do 3,8% w II kw. br.). 

 Wykres 79 Odsetek firm mających wakaty; odsetek 

firm deklarujących brak pracowników jako barierę 

rozwojową  

Wykres 80 Ograniczenia wprowadzone przez 

firmy na skutek pandemii COVID-19 [% firm] 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

Ograniczenie naboru nowych pracowników, a nie zwalnianie, było najczęściej wskazywanym przez firmy 

kanałem redukcji kosztów pracy w ramach reakcji na kryzys COVID -19 – wskazało na niego 41% 

ankietowanych firm, około polowa z nich zaznaczyła, że była to duża redukcja. Kolejnymi w częstości 

wskazywania kanałami redukcji kosztów pracy było ograniczenie przeciętnego wymiaru czasu pracy (38%) 

oraz zmniejszenie wysokości wynagrodzeń (32%). Najrzadziej firmy decydowały się na redukcję 

dotychczasowego zatrudnienia (22% ankietowanych, przy czym zdecydowana większość z nich zaznaczyła, 

że była to mała redukcja).  

 
37 Stan na czerwiec 2020 r.  
38 http://biec.org/spadek-liczby-ofert-zatrzymany-bezrobocie-wzrasta/ 
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Wykres 81 Dotychczasowa redukcja zatrudnienia i 

ograniczenie naboru nowych pracowników na 

skutek pandemii COVID-19 wg PKD [% firm] 

Wykres 82 Odsetek firm odczuwających presję 

płacową; odsetek firm deklarujących presję 

placową/ wys. koszty pracy jako barierę rozwoju 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

Dotychczasowa redukcja zatrudnienia spowodowana COVID-19 jest silnie zróżnicowana branżowo. 

Najbardziej powszechna była w Działalności związanej z gastronomią i zakwaterowaniem (58% firm 

zmniejszyło zatrudnienie), Działalności zw. z kulturą, rozrywką i rekreacją (46% firm zmniejszyło 

zatrudnienie, 77% ograniczyło nabór nowych pracowników; warto zwrócić uwagę, że w tej branży mimo 

relatywnie dużej redukcji, prognozy zatrudnienia na III kw. br. są bardzo optymistyczne) oraz Działalności 

w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej39 (38% firm zredukowało zatrudnienie). 

W II kw. br. w odczuciu przedsiębiorców bardzo silnie zmniejszyły się naciski pracowników na wzrost 

wynagrodzeń. Zaledwie 35,5% ankietowanych przedsiębiorców odczuwało presję płacową w II kw. br. 

(spadek o 37 pp. w ujęciu kw/kw) – jest to najniższy notowany do tej pory wynik. Wskaźnik presji płacowej 

jest wyraźnie niższy od poprzednich odczytów; zarówno w grupie przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych 

epidemią COVID, jak i w firmach, określających wpływ epidemii jako neutralny/pozytywny, choć w tej 

pierwszej grupie spadek jest jednak o kilka pp. wyższy. W tej edycji badania wyraźnie mniejszy odsetek firm 

zaliczał koszty pracy do barier rozwoju, a zwłaszcza kwestie presji płacowej (5,6% w I kw. br. vs 1,7% w II 

kw. br.). 

Z obrazem bardzo dużego spowolnienia gospodarczego w II kw. na ogół spójne są także dane za kwiecień 

i maj dotyczące dynamiki cen producenta w przemyśle. Dynamika wskaźnika PPI obniżyła się do -1,4% r/r 

w kwietniu i -1,5% r/r w maju z 0,2% r/r w I kw. 2020 r. Do obniżenia dynamiki cen w przemyśle w 

największym stopniu przyczynił się spadek cen dóbr energetycznych, w związku z kształtowaniem się cen 

ropy naftowej na rynku światowym. W kwietniu oraz w maju br. obniżyły się także ceny dóbr 

zaopatrzeniowych40 (w ujęciu rocznym), choć spadek ten był nieco wolniejszy niż w I kw. br. Spowolniła 

również dynamika cen nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, w tym artykułów spożywczych, a więc kategorii 

produkcji, która od początku roku ma największy wkład do wzrostu PPI całego przemys łu. Jednocześnie 

odnotowano wzrost dynamiki cen trwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr inwestycyjnych (kategorii 

 
39 W ramach tej sekcji PKD mieszczą się takie działy jak: wynajem i dzierżawa, działalność zw. z zatrudnieniem, działalność 

organizatorów turystyki, działalność detektywistyczna i ochroniarska, działalność usługowa zw. z utrzymaniem porządku  
40 Dane o PPI dla głównych grup produktów ukazują się z opóźnieniem w stosunku do PPI ogółem . 
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produkcji z dużym udziałem eksportu), do czego przyczynić się mogło m.in. osłabienie złotego względem 

euro.  

Wykres 83 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 

głównych grupowaniach przemysłowych [w %] 

Wykres 84 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 III kw. 2019 r. w oparciu o lipiec i sierpień 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Na wyraźne spowolnienie dynamiki cen produkcji w przemyśle w II kw. br. wskazują także oceny 

dokonane przez podmioty ankietowane w ramach SM NBP. Wyraźnie obniżył się bowiem, względem 

poprzedniego kw. br., wskaźnik presji cenowej: zarówno dla przemysłu (o 14 pkt.), jak i w całej próbie SM 

NBP (o 16 pkt., do 5,7 pkt.). Najsilniejszy spadek wskaźnika odnotowano w budownictwie (o 23 pkt.) oraz w 

sektorze usługowym (poza handlem, o 21 pkt.), w którym obecnie więcej przedsiębiorstw odnotowało 

spadek cen niż ich wzrost. Najwyższy poziom  wskaźnika presji cenowej, choć niższy (o 5 pkt.) niż w 

poprzednim kwartale, utrzymywał się w handlu (2,4 pkt.). 

Wykres 85 Wskaźnik presji cenowej  Wykres 86 Oczekiwania zmian cen produkcji 

własnej oraz cen materiałów i surowców w 

przyszłym kwartale [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

zaopatrzeniowe inwestycyjne

konsumpcyjne trwałe energetyczne (P)

 

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ropa

węgiel

ceny zaopatrzenia jako bariera działalności (prawa oś)

 

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

wskaźnik cen bieżących s.a

 

10

20

30

40

50

-2

-1

0

1

2

3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

prognozy cen własnych s.a.

prognozy cen materialów i surowców s.a.

saldo prognoz kierunku zmian cen s.a. (P)



 

 
44 

3. Stan obecny i prognozy 

Szybki Monitoring NBP 

Jeśli chodzi o sytuację w II kw. 2020 r. w obszarze finansowania, to lekko wzrósł odsetek przedsiębiorstw 

ubiegających się o kredyt, przy czy wciąż jest on jednak niski – zaledwie ok. 16% badanych 

przedsiębiorstw ubiegało się o takie źródło. W niewielkim stopniu wzrósł również  (kw/kw) odsetek 

zaakceptowanych wniosków. Pozytywną decyzję kredytową otrzymało jednak mniej niż 80% firm (co jest 

wartością wyraźnie niższą od długookresowej średniej, wynoszącej 85%). Najczęstszą – bo sięgającą 60% – 

przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej pozostały czynniki niezależne od przedsiębiorstwa. 

Choć wzrost zapotrzebowania na finansowanie bankowe (kw/kw) zgłosiły zarówno duże firmy, jak i mikro 

przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa małe i średniej wielkości nie zmieniły swojego zainteresowania 

kredytem bankowym), jednak tylko w przypadku firm dużych dostępność wzrosła. Powiększyła się także 

różnica między dostępnością kredytów bankowych dla sektora dużych firm  i sektora MSP. Zjawisko to jest 

widoczne także w ujęciu branżowym  – po raz kolejny pogorszyła się dostępności finansowania bankowego 

dla firm transportowych i handlowych. O rosnących trudnościach w dostępie do finansowania bankowego 

poinformowały również przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne nietrwałe i zaopatrzeniowe.  

Według danych NBP ze sprawozdawczości banków41 ma koniec marca br. wzrost zadłużenia kredytowego 

wyniósł 5,3% r/r, w dwóch pierwszych miesiącach kolejnego kwartału był coraz niższy. Na koniec maja 

2020 r. wzrost zadłużenia kredytowego sięgnął 2,6% r/r42, przy czym zadłużenie z tyt. kredytów 

inwestycyjnych wyniosło 6,6% r/r43, a zadłużenie o charakterze bieżącym spadło (spadek o 2,1% r/r).  

Wykres 87 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów 

i pożyczek i struktura wpływu jej głównych 

składowych [w %, r/r]  

Wykres 88 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r] 

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

NBP 

 
41 W miesięcznej sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości 

przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie. 

Obliczenia dotyczą danych miesięcznych. Ostatnie dostępne dane dotyczą kwietnia 2020 r. 
42 Dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dane za maj 2020 r. Więcej: 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html 
43 Wzrost zadłużenia z tyt. kredytów inwestycyjnych wynikał z szybszego wzrostu wielkości udzielonych kredytów stricte 

inwestycyjnych (6% r/r) – przy niskim jednak tempie wzrostu wielkości kredytów przeznaczonych na inwestycje w 

nieruchomości (0,5% r/r. 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 
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W II kw. 2020 r. zauważalnie pogorszyła się zdolność badanych przedsiębiorstw do terminowej obsługi 

zadłużenia kredytowego. Wciąż bowiem ponad 92% (wobec 94% w poprzednim kwartale) badanych firm 

zadeklarowało terminową obsługę kredytów. Także w badaniu sondującym wpływ pandemii na zdolność 

przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań wobec banków, odsetek firm zgłaszających takie problemy był 

niski, a ok. 8,5% firm zadeklarowało chęć skorzystania z pomocy jaka znalazła się w ofercie banków. W ujęciu 

przekrojowym o pogorszeniu zdolności do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego poinformowało 

większość klas poddanych analizie. Poprawę obsługi po raz kolejny zadeklarowały natomiast firmy 

budowlane, które w początkowej fazie pandemii w dużo mniejszym stopniu zostały dotknięte obostrzeniami 

(w prognozach na III kw. widoczny jest większy przyrost odsetka firm oczekujących pogorszenia niż 

poprawy zdolności do regulowania zobowiązań bankowych) oraz firmy zajmujące się dostawą wody i 

odprowadzaniem ścieków. 

W II kw. 2020 r. wyraźnie pogorszyła się natomiast ocena płynności sektora przedsiębiorstw. Zmniejszył 

się bowiem odsetek przedsiębiorstw informujących o braku problemów z płynnością – do poziomu 

sprzed 6 lat (ok. 72% badanych firm wobec 79% w poprzednim kwartale), a wzrósł odsetek firm, w których 

problemy z płynnością pojawiają się sporadycznie. Także przewidywania firm odnośnie do ich sytuacji 

płynnościowej w horyzoncie III kw. br. sugerują, że sytuacja ok. 24% podmiotów może się pogorszyć (o 

przewidywanej poprawie poinformowało 14,6% badanych)44. Mimo że obecnie przedsiębiorstwa częściej 

obawiają się znacznego pogorszenia płynności, to dane za II kw. br. pokazują, że przybyło głównie firm 

doświadczających jedynie sporadycznych problemów. Skala pogorszenia płynności będzie jednak zależała 

m.in. od kształtowania się popytu na dobra i usługi świadczone przez sektor przedsiębiorstw, tempa 

odmrażania gospodarki i „odzyskiwania” przychodów przez przedsiębiorstwa, a także od efektywności 

wykorzystania dostępnej pomocy finansowej w ramach tarcz antykryzysowych. 

Ocena sytuacji płynnościowej obniżyła się w większości branż. Największy przyrost gorszych ocen 

odnotowano w handlu, usługach i transporcie. Najniższy, ale (na tle pozostałych sekcji) w niewielkim stopniu 

obniżający się odsetek firm deklarujących brak problemów z płynnością utrzymuje się w budownictwie, tu 

początek ograniczeń związanych z wybuchem pandemii był mniej dotkliwy, a produkcja przemysłowo – 

budowlana obniżyła się dopiero w maju br45. Wyraźnie wyższy odsetek firm ze sprzedażą zorientowaną na 

rynek krajowy niż firm eksportujących doświadczyło pogorszenia płynności w efekcie następstw lockdownu. 

 
44 Według najnowszej publikacji MFW kryzys wywołany wybuchem pandemii i związaną z tym koniecznością zachowania 

dystansu społecznego przełoży się na większe, niż w przypadku kryzysów o innym podłożu, ograniczenie wydatków osób 

fizycznych. Spadek popytu konsumpcyjnego osób fizycznych (i motywowane przezornością gromadzenie środków pieniężnych) 

przełoży się na pogorszenia sytuacji firm. Jednocześnie duża niepewność  sytuacji ekonomicznej z daniem IMF przyczyni się na 

ograniczenie inwestycji przez przedsiębiorstwa, co w rezultacie może znaleźć odzwierciedlenie w utrzymaniu przez firmy 

większych zasobów płynnościowych w portfelach. Płynność sektora przedsiębiorstw, na co wskazuje IMF, może być  jednak 

uszczuplona w wyniku pojawienia się nowych (lub zwiększonych) kosztów operacyjnych i biznesowych. IMF zwraca uwagę na: 

koszty związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa w miejscu pracy, wśród których wymienia koszty wprowadzenia m.in.  

naprzemiennej pracy, zwiększonych nakładów na higienę, w tym czyszczenie stanowisk pracy między zmianami, implementacji 

nowych praktyk w miejscu pracy związanych z utrzymaniem dystansu personelu na liniach produkcyjnych. Ważnym 

składnikiem nowo-pojawiajacych się kosztów biznesowych będzie rekonfigurowanie zaburzonego (lub przerwanego) globalnego 

łańcucha dostaw mającego wpływ na produktywność. W ramach kosztów dotyczących koniecznych zmian w łańcuchach będą 

wydatki pozwalające uodpornić firmę na szoki, w tym uniezależnić podmiot od jednego kierunku dostaw. Szerzej: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020  
45 Szerzej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/dynamika-produkcji-

budowlano-montazowej-w-maju-2020-roku,14,18.html 

 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/dynamika-produkcji-budowlano-montazowej-w-maju-2020-roku,14,18.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/dynamika-produkcji-budowlano-montazowej-w-maju-2020-roku,14,18.html
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Na obraz sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw w obliczu szoku COVID -19 znaczący wpływ ma z 

jednej strony występujący, zwłaszcza w początkowej fazie, komponent subiektywny ocen jakościowych, 

z drugiej zaś – uruchamiane programy pomocowe i własne dostosowania , ratujące czy wspomagające 

płynność. W rezultacie między pierwszym i drugim badaniem 46 NBP sondującym wpływ wybuchu 

pandemii na sektor przedsiębiorstw odnotowano poprawę , początkowo bardzo pesymistycznych, 

prognoz sytuacji płynnościowej. Wzrósł bowiem odsetek firm (z 60% w I edycji do niemal 70% firm według 

II edycji), które deklarowały, że posiadane środki pozwolą im przetrwać co najmniej jeden miesiąc  (w 

warunkach całkowitego zamrożenia gospodarki). Posiadanie najwyższych rezerw płynności zadeklarowały 

firmy niekorzystające z instrumentów wsparcia płynnościowego, oferowanych w ramach tarcz 

antykryzysowych (m.in. wakacji kredytowych, programów BGK i PFR, oraz dodatkowych kredytów 

obrotowych dla dotychczasowych kredytobiorców na wsparcie ich bieżących potrzeb płynnościowych). W 

klasie firm nie korzystających z ww. instrumentów ponad 80% respondentów dysponuje buforem płynności, 

pozwalającym na przeżycie co najmniej 1 miesiąca, a wśród firm sięgających po ww. instrumenty takich 

podmiotów jest wyraźnie mniej – 65%. Mimo najszerzej zakrojonych programów wsparcia dla najmniejszych 

firm, z deklaracji przedsiębiorców wynika jednak, że wciąż bufor płynności jest najsłabszy wśród mikro 

podmiotów (tu o całkowitym braku takiej poduszki poinformowało 11% klasy).  

Wykres 89 Ocena płynności przedsiębiorstw 

[odsetki odpowiedzi] 47 

Wykres 90 Prognozy sytuacji płynnościowej 

przedsiębiorstw [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wybuch pandemii wymusił na firmach podejmowanie działań pozwalających utrzymać płynność w 

okresie największej niepewności i spadku aktywności gospodarczej, np. sięgając po pomoc w ramach 

tarcz antykryzysowych. W badaniu sondującym wpływ pandemii na zdolność do regulowania zobowiązań, 

respondenci najczęściej informowali o wstrzymywaniu płatności publiczno-prawnych, oczekując na 

wsparcie finansowe (najczęściej było to zwolnienie z ZUS i dopłaty do pensji pracowników). Mikro i małe 

firmy zdecydowanie częściej niż większe przedsiębiorstwa deklarowały wstrzymywanie regulowania 

zobowiązań (w największym stopniu publiczno-prawnych) oczekując na pomoc (24% firm z sektora MSP 

wobec 12% dużych). Skalę zainteresowania pomocą można wiązać z kolejnością (i zakresem) pomocy 

oferowanej dla poszczególnych sektorów przedsiębiorstw. W ramach pomocy finansowej najczęściej 

wykorzystywana (i zarazem najlepiej oceniona) została pomoc świadczona w ramach tarczy finansowej PFR 

 
46 Pierwsze badanie przeprowadzono 23-24 marca br., drugie badanie przeprowadzono 12-13 maja br. 
47 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie 
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ale tylko w klasie firm z sektora MSP (czyli firm, które w okresie badania już mogły ubiegać się o przyznanie 

nieoprocentowanej subwencji finansowej). Sektor dużych przedsiębiorstw dopiero po decyzji Komisji 

Europejskiej z początku czerwca br. został objęty dwoma z trzech instrumentów Polskiego Funduszu 

Rozwoju skierowanych do tego sektora – finansowaniem płynnościowym (10 mld zł) i finansowaniem 

preferencyjnym (7,5 mld zł). Ostatni z proponowanych instrumentów dla dużych (i spełniających warunki 

małych i średnich) firm tj. finansowanie kapitałowe48 (7,5 mld zł) uzyskało akceptację KE 12 czerwca br. 

Wykres 91 Ocena posiadanego buforu płynności w 

klasach przedsiębiorstw [odsetki odpowiedzi]  

Wykres 92 Ocena posiadanego buforu płynności wg 

korzystania z pomocy w ramach programów 

wsparcia antykryzysowego [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło SNBP edycja marcowa i edycja majowa  Źródło: SNBP edycja majowa 

W II kw. 2020 r. pogorszyła się także deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań 

pozabankowych. O braku takich problemów poinformowało ok. 70 % badanych firm (wobec ok. 75% 

w przednich kwartałach). Jednocześnie ok. 51,4% firm stwierdziło, że nie posiada przeterminowanych 

zobowiązań, a ok. 25,1% przeterminowanych należności (w obu kategoriach sytuacja pogorszyła się , przy 

czym aż o 4 pkt. proc. kw/kw przybyło firm doświadczających opóźnień w spływie należności). Głównie 

przybyło firm, których nieterminowo uregulowane rozliczenia przekraczają 10% sumy rozliczeń 

pozabankowych. W ujęciu przekrojowym najwięcej firm deklarujących posiadanie przeterminowanych 

zobowiązań przybyło w handlu, przetwórstwie przemysłowym i usługach. Jeśli chodzi o należności to 

najbardziej sytuacja pogorszyła się w transporcie.  

 

 

 

 

 
48 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1041 
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Wykres 93 Obsługa zobowiązań handlowych 

[odsetek odpowiedzi] 

Wykres 94 Struktura wielkości przeterminowanych 

należności i zobowiązań handlowych [odsetki 

odpowiedzi] 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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3.3 Prognozy i oczekiwania  

Prognozy popytu zarówno na III kw. 2020 r., jak i w horyzoncie rocznym, odnotowały bardzo głębokie 

spadki. Kształtowanie się wskaźników prognoz eksportu sugeruje jednak, że w III kw. dynamika 

spadków sprzedaży zagranicznej wyhamuje, a w horyzoncie rocznym większość przedsiębiorstw 

spodziewa się ponownych wzrostów eksportu. Wskaźniki kwartalnych i rocznych prognoz popytu 

obniżyły się we wszystkich analizowanych klasach przedsiębiorstw w podziale wg przeznaczenia produkcji 

i usług. Relatywnie najlepsze prognozy popytu formułują przedsiębiorstwa oferujące dobra nietrwałe 

pierwszej potrzeby, w przypadku których trudno o substytuty (dobra energetyczne oraz nierynkowe), 

najgorsze zaś – przedsiębiorstwa świadczące usługi, które relatywnie łatwo zastąpić, z których relatywnie 

łatwo zrezygnować lub odłożyć ich zakup w czasie (usługi biznesowe i konsumenckie oraz budownictwo). 

W przypadku prognoz eksportu zdecydowanie najbardziej korzystne prognozy formułują przedsiębiorstwa 

oferujące dobra konsumpcyjne, a w drugiej kolejności – dobra zaopatrzeniowe oraz inwestycyjne. Ponownie 

najsłabsze prognozy tworzą przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe i konsumenckie oraz 

budownictwo.  

Wykres 97 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

(s.a.) [w pp.] 

Wykres 98 Wskaźnik kwartalnych prognoz 

eksportu (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 99 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

wg przeznaczenia usług i produkcji (s.a.) [w pp.] 

Wykres 100 Wskaźnik rocznych prognoz popytu 

wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 101 Wskaźnik kwartalnych prognoz 

eksportu wg przeznaczenia usług i produkcji (s.a.) 

[w pp.] 

Wykres 102 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu 

w wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Głęboki szok popytowy spowodował, obok innych przyczyn, w tym o regularnym charakterze 

cyklicznym, dostosowania na rynku pracy i w obszarze inwestycji. Jeśli chodzi o pierwszy z tych rynków 

to znacznie zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie wynagrodzeń; zarówno w 

perspektywie kwartalnej jak i rocznej. Wzrosły natomiast: udział firm prognozujących obniżenie 

przeciętnej płacy oraz średnia wielkość planowanych obniżek. Udział firm, które w III kw. br. zamierzają 

podnieść wysokość przeciętnego wynagrodzenia swoich pracowników wynosi 19,2% i jest to najniższa 

notowana wartość od początku 2016 r. (dla porównania średnia z ostatniego roku wyniosła 36,8%).   

Wykres 103 Heterogeniczność prognoz popytu, 

sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt., s.a.] 

Wykres 104 Odsetek przedsiębiorstw błędnie 

prognozujących kwartalne zmiany sytuacji 

ekonomicznej (ocena ex post) [s.a., w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wyjątkowo wysoki, na tle danych historycznych, jest natomiast odsetek przedsiębiorstw planujących 
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wielkości planowanych obniżek– przeciętna firma planująca zmniejszenie wynagrodzeń obniży je o 10% (dla 

porównania średnia medianowej obniżki z ostatniego roku to niecałe 4%). Podobne zmiany zaobserwować 

można w przypadku prognoz rocznych – wyraźnie spadł odsetek firm zamierzających podnieść 

wynagrodzenia w takim horyzoncie (33,2% w najnowszej edycji SM vs 57,7% w poprzedniej edycji badania), 

a wzrósł udział przedsiębiorstw przewidujących obniżkę płac (5,8% przy średniej z os tatniego roku 

wynoszącej ok. 1%). Wzrosła także średnia wysokość prognozowanych obniżek, kształtując się na poziomie 

ok. -10%. 

Wykres 105 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki wynagrodzeń (prognozy kwartalne)  

Wykres 106 Wysokość planowanych podwyżek i 

obniżek wynagrodzeń (prognozy kwartalne) 

  
Źródło: Szybki Monitoring, wyniki finansowe, dane GUS, 

opracowanie NBP 
Źródło: Szybki Monitoring  

Wykres 107 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki wynagrodzeń (prognozy roczne)  

Wykres 108 Wysokość planowanych podwyżek 

i obniżek wynagrodzeń (prognozy roczne) 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  
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redukcji zatrudnienia wskazywały też wyniki sondy NBP49 zrealizowanej w drugiej połowie maja br. –a 

spadek zatrudnienia w III kw. br. również deklarowało ok. 11-12% firm.  

Prognozy dotyczące redukcji zatrudnienia wykazują tendencję do poprawy w czasie  – sonda NBP50 z 

marca br. wskazywała na dużo bardziej pesymistyczny scenariusz – zamiar redukcji zatrudnienia wyraziło 

wówczas ok 46% firm. Podobny jak w przypadku prognoz kwartalnych spadek indeksu zatrudnienia 

odnotowano w przypadku prognoz rocznych – odsetek firm zamierzających zwiększyć zatrudnienie w 

perspektywie kolejnych 12 miesięcy zmniejszył się z 33% (poprzednia edycja SM) do 25%, udział firm 

prognozujących redukcję zatrudnienia w perspektywie roku nieznacznie wzrósł (z 11% do 12,8%).  

Zarówno w przypadku kwartalnych, jak i rocznych prognoz zmiany indeksu zatrudnienia istotnie różnią 

się między grupą firm, które oceniają dotychczasowy wpływ pandemii COVID-19 na swoją sytuację jako 

negatywny, a tymi podmiotami, dla których ten wpływ jest neutralny. W przypadku pierwszej z nich 

spadki indeksu sięgają ok. 12 pp. kw/kw. Natomiast w drugiej indeks zatrudnienia osiągnął wartość bardzo 

zbliżoną do odczytu z poprzedniej edycji badania . 

Wykres 109 Indeks zatrudnienia – różnica między 

odsetkiem firm zwiększających i zmniejszających 

zatrudnienie [w pp.] (prognozy kwartalne) 

Wykres 110 Indeks zatrudnienia (prognozy 

roczne) 

  
Źródło: Szybki Monitoring, wyniki finansowe, dane GUS, 

opracowanie NBP 
Źródło: Szybki Monitoring  

Wartość indeksu zatrudnienia jest także silnie zróżnicowana branżowo. Zdecydowanie największą 

przewagę firm zamierzających redukować zatrudnienie w III kw. nad tymi, którzy planują je zwiększyć 

odnotowano dla działalności zw. z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Roczny indeks 

zatrudnienia dla tej branży, choć wciąż ujemny, jest jednak wyraźnie bardziej optymistyczny. Może to 

sugerować, że redukcje zatrudnienia będą w niej miały jednak charakter przejściowy. Ujemne indeksy 

zatrudnienia w perspektywie kwartalnej odnotowano również w górnictwie, energetyce i transporcie (choć 

w transporcie indeks zatrudnienia w perspektywie rocznej jest już wyraźnie dodatni). 

 
49 Badanie ankietowe kierowane do przedsiębiorców w związku z kryzysem COVID-19 zrealizowane przez NBP w dniach 15-19 

maja br. na próbie 704 przedsiębiorstw  
50 Badanie ankietowe kierowane do przedsiębiorców w związku z kryzysem COVID-19 zrealizowane przez NBP w dniach 23-24 

marca br. na próbie 514 przedsiębiorstw 
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Wykres 111 Indeks zatrudnienia wg sekcji PKD (prognozy kwartalne i roczne) 

 
Źródło: Szybki Monitoring 

Wraz z pogorszeniem się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw i rosnącymi obawami o dalsze 

perspektywy silnie, i do bardzo niskich poziomów, obniżyły się również nastroje inwestycyjne  firm, 

wyraźnie pogłębiając widoczną w ostatnich kwartałach tendencję stopniowego słabnięcia aktywności 

inwestycyjnej. Hamujące działalność inwestycyjną negatywne skutki kryzysu  wywołanego pandemią 

COVID-19 nałożyły się zatem na słabnący komponent cykliczny. 

Wykres 112 Kwartalny i roczny wskaźnik nowych 

inwestycji [w % ogólnej liczby przedsiębiorstw] 

Wykres 113 Wskaźnik kontynuacji inwestycji (% 

inwestorów planowo realizujących rozpoczęte 

inwestycje) 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Mocnemu pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki opisujące zamiary inwestycyjne przedsiębiorstw. 

Podobnie jak w czasie poprzednich kryzysów – w latach 2001 i 2008/2009 – do historycznego minimum 

obniżyło się zainteresowanie nowymi inwestycjami (wskaźnik nowych inwestycji spadł o 4,8 pp. kw/kw – 

do 16,6%). Jednocześnie wielu inwestorów zamierza ograniczać lub całkowicie wycofać się z już 

rozpoczętych inwestycji (23% inwestorów, o 15 pp. więcej kw/kw) i skala takich działań jest największa w 

historii tego badania; w szczególności znacznie większa niż w czasie kryzysu 2008/2009 (wówczas wśród 

inwestorów takich deklaracji było 14,4%). Decyzje te przełożyły się na głęboką weryfikację planów odnośnie 

wielkości nakładów przeznaczonych na inwestycje – nie tylko w perspektywie najbliższego kwartału, ale 

także całego bieżącego roku. Plany te, wyrażające skłonność firm do zwiększania inwestycji, są obecnie 
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najbardziej pesymistyczne od początku badania tej kategorii (tj. od 2012 r) i zapowiadają znaczący spadek 

wielkości nakładów (salda zmian skali nakładów, tak w planach kwartalnych, jak i rocznych, po raz pierwszy 

od 6 lat są silnie ujemne). W efekcie tych zmian silnie się obniżyła się (najgłębszy spadek od początku 

badania) syntetyczna ocena optymizmu inwestorów (OPTIN) – osiągając historyczne minimum.  

Prognozy inwestycji są niekorzystne (ujemne salda w planach zmian wielkości inwestycji) w większości 

analizowanych grup przedsiębiorstw, ale redukcje nakładów mogą być głębsze w przemyśle i handlu, w 

sektorze prywatnym, w firmach dużych oraz wśród eksporterów. Wśród eksporterów pesymizm w 

planach inwestycji nasilał się wyraźnie jednak już we wcześniejszych kwartałach. 

Wykres 114 Planowana zmiana wielkości nakładów 

[saldo zmian, w pp.] 

Wykres 115 OPTIN s.a. i dynamika inwestycji SPN  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, wyniki finansowe 

przedsiębiorstw, GUS 

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa ma także wyraźnie negatywny wpływ na bieżącą  realizację 

inwestycji i dalsze plany inwestycyjne przedsiębiorstw, ale głównie wśród tych firm, w których poważne 

negatywne skutki kryzysu już się zmaterializowały. To są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które w II 

kw. br. doświadczyły bardzo silnego spadku stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych (obniżyło się 

ono do 60% z 80% we wcześniejszych 4 kwartałach51). W badanej próbie silny spadek wykorzystania 

zdolności produkcyjnych łączył się z głębszym , na tle próby, oczekiwanym spadkiem popytu, zwłaszcza 

zagranicznego, tworzeniem się nadmiernych zapasów i z większymi trudnościami z utrzymaniem płynności 

finansowej. Wyniki SM NBP pokazały, że firmy doświadczające kombinacji powyższych czynników 

zdecydowanie częściej redukowały wydatki na rozwój – poprzez ograniczenie zarówno już realizowanych, 

jak i planowanych inwestycji. Co drugi inwestor doświadczający silnego pogorszenia sytuacji wskutek 

kryzysu planuje ograniczenie lub rezygnację z realizowanych inwestycji. Nowe inwestycje w ciągu kwartału 

planuje już tylko 8,7% takich firm, wobec średnio 20,2% we wcześniejszych 4 kwartałach. Skala dostosowań 

w obszarze działalności inwestycyjnych w firmach słabiej dotkniętych skutkami kryzysu jest znacznie 

 
51 Spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych w części firm operujących dotąd przy wysokim wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego był w II kw. bardzo dotkliwy (40% firm, z CU>=80% w 2020q1 odnotowało spadek CU, w tym dla 17% z nich, a 

dla 5,6% całej próby, spadek ten przekraczał 20 pp). Problem taki dotknął częściej eksporterów, producentów dóbr 

inwestycyjnych i  firmy transportowe. 
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mniejsza, a w przedsiębiorstwach oszczędzonych dotąd przez kryzys , należy raczej mówić o kontynuacji 

fazy cyklicznego spadku aktywności inwestycyjnej. 

Wykres 116 Planowane zmiany rozpoczętych 

inwestycji a dotychczasowy wpływ kryzysu 

COVID-19 na sytuację przedsiębiorstwa [w %] 

Wykres 117 Planowane zmiany rozpoczętych 

inwestycje i zasięg kryzysu COVID-19 [w %] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Choć skutki pandemii wywołały szereg dostosowań aktywności inwestycyjnej, to są one niezależne od 

tego, czy dotknięte nimi będzie tylko najbliższe otoczenie przedsiębiorstwa, czy cała branża – ograniczenia 

aktywności inwestycyjnej mają podobną intensywność (Wykres 118). Nastroje inwestycyjne firm 

spodziewających się trwałych skutków epidemii, w porównaniu z pozostałą częścią próby, wyrażają się 

głównie w częstszej skłonności do redukcji inwestycji i nieco niższej – do ich zwiększania. Różnica ta dotyczy 

jednak tylko planów kwartalnych; w perspektywie całego bieżącego roku nastawienie obu tych grup 

upodabnia się.  

Wykres 118 Oceny aktywności inwestycyjnej i 

zasięg trwałych efektów kryzysu 

Wykres 119 Oceny aktywności inwestycyjnej i 

tempo powrotu do aktywnosci sprzed epidemii 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Skala dostosowań działalności inwestycyjnej związana jest natomiast z oczekiwanym przez firmy 

okresem powrotu ich kondycji do sytuacji sprzed pandemii – oceny aktywności inwestycyjnej obniżają 

się wraz wydłużaniem się okresu odbudowy (Wykres 119). M.in. udział przedsiębiorstw redukujących już 

rozpoczęte inwestycje rośnie od 23% w firmach, które odzyskają formę w kilka tygodni, aż do ponad 85% 

wśród (b. wprawdzie nielicznych) przedsiębiorstw, dla których przewidywany powrót może zająć więcej niż 

3 lata, bądź w ogóle niepewny.  

Wykres 120 Planowana zmiana inwestycji – plany roczne [saldo zmian, w pp., s.a.] 
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Wykres 121 Planowane nowe inwestycje w 

perspektywie roku a podejmowane na skutek 

epidemii działania w poszczególnych obszarach [w 

%] 

Wykres 122 Ocena kanałów transmisji efektów 

kryzysu a planowane zmiany realizowanych 

inwestycji [średnia w skali od 0 – brak znaczenia do 

6– kluczowe znaczenie] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Według prognoz SM NBP saldo prognoz popytu na kredyt w III kw. 2020 r. wzrośnie, ale będzie to efekt 

z jednej strony spadku odsetka firm planujących spłatę kredytu (do poziomu najniższego od 10 lat) i 

wzrostu (kw/kw) odsetka firm planujących niewielki zwiększenie zadłużenia kredytowego.  

Preferowanym źródłem finansowania, wśród zmniejszającej się populacji przedsiębiorstw planujących 

rozpoczęcie nowych inwestycji pozostają środki własne. Firmy częściej niż w poprzednich kwartałach 

planują sięgnąć po inne (pozabankowe)52 źródła finansowania inwestycji, a wyraźny wzrost 

zapotrzebowania na alternatywne do kredytu źródła finansowania działalności wyrażają duże 

przedsiębiorstwa. Trzeba też podkreślić, że zainteresowanie firm znaczącym zwiększeniem zadłużenia 

bankowego jedynie lekko wzrosło, a wzrost finansowania działalności kredytem  bankowym – obserwując 

spadek tempa wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw wobec banków w danych statystyki bankowej NBP 53 – 

raczej nie będzie duży. Biorąc też pod uwagę historyczną sprawdzalność prognoz wzrostu zadłużenia można 

oczekiwać, że mniej niż 47% firm wyrażających plany ubiegania się o kredyt faktycznie złoży wnioski 

kredytowe.  

 

 

 
52 Takim źródłem finansowania może być m.in. leasing. Niemniej wg danych ZPL w okresie do końca kwietnia br. wartość 

inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej systematycznie spadała. 

Zgodnie z analizami ZPL w 2020 r. branża leasingowa skurczy się w stopniu porównywalnym do okresu kryzysu finansowego 

z 2008 r, w efekcie; spadku popytu wewnętrznego, spowolnienia wzrostu lub recesji u głównych partnerów handlowych polskich 

firm korzystających z leasingu, wdrożenia Pakietu Mobilności ograniczającego wzrost sektora transportowego w Polsce, wejście 

w fazę kończenia perspektywy unijnej 2014-2020, a w końcu następstw pandemii koronawirusa. Szerzej: 

http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2020/leasing-hamuje-od-poczatku-roku 
53 Dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dane za maj 2020 r. Więcej: 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html 
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Wykres 125 Prognoza popytu na kredyt [odsetki 

odpowiedzi] na tle salda popytu na kredyt 

Wykres 126 Źródła finansowania nowych 

inwestycji [w odsetku podmiotów planujących 

rozpoczęcie inwestycji] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wpływ pandemii COVID-19 na przewidywane dostosowania cenowe przedsiębiorstw jest mieszany. Z 

jednej strony wyraźnie zmniejszył się mianowicie odsetek przedsiębiorstw SM NBP prognozujących wzrost 

cen produkcji w III kw. br., co skutkuje obniżeniem wskaźnika saldowego (do 41 pkt. s.a., 48 pkt. s.a. w pop. 

kw.). Równocześnie zwiększyła się (o 1,3 pp. ) przeciętna skala oczekiwanych zmian cen wśród tych 

przedsiębiorstw, które spodziewają się, że ceny będą rosły. W rezultacie średnia oczekiwana podwyżka  cen 

produkcji w całej próbie nieznacznie wzrosła (o 0,1 pp. s.a.) względem wartości obserwowanej w marcowej 

edycji badania. Wzrost dyspersji skali prognozowanych zmian cen może być spowodowany większą 

niepewnością otoczenia gospodarczego i koniecznością dostosowania się firm do zmieniających się 

warunków funkcjonowania, ale przede wszystkim może wynikać ze zróżnicowanej sytuacji na 

poszczególnych rynkach wyrobów i usług – tam, gdzie są szanse na szybszą odbudowę firmy już mogą mieć 
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skłonność do takiej polityki cen, która może rekompensować utracone wcześniej przychody z działalności 

operacyjnej. 

Powyższą hipotezę potwierdza to, że w efekcie pandemii COVID-19 przedsiębiorstwa często rozważają 

znaczne dostosowania cenowe (około 50% firm  SM NBP). Obniżając ceny firmy zamierzają zabiegać o 

nowych klientów (21% firm), reagować na spadający popyt i próbować utrzymać dotychczasowych 

odbiorców (17%) lub starać się upłynnić zapasy (25%). Z drugiej jednak strony część firm może podnieść 

ceny z powodu rosnących kosztów (23% firm) lub w celu zachowania przychodów przy zmniejszonym 

popycie (14%). Jest także pewna grupa podmiotów (około 5%), która może wykorzystać zwiększone 

zapotrzebowanie na oferowane produkty i podnieść ich ceny.  

Częstość, z jaką przedsiębiorstwa rozważają znaczące obniżki i podwyżki cen, jest podobna 

(odpowiednio 28% i 29% firm). Taka „równowaga” występuje w większości badanych sekcji, choć 

dostosowania cenowe w poszczególnych sekcjach bieżę pod uwagę różny odsetek podmiotów. Najczęściej 

znaczące zmiany cen (w efekcie pandemii COVID-19) rozważane są w handlu (62% firm), nieco rzadziej w 

przetwórstwie i w budownictwie (po 50% firm) oraz w transporcie (44%) i pozostałych usługach (46%). 

Wyraźna przewaga odsetka podmiotów zamierzających obniżyć ceny (o 19 pp.) – nad planującymi ich 

podniesienie – występuje w górnictwie, gdzie firmy mogą być zmuszone do dostosowania cen w rezultacie 

spadającego popytu. Wyraźnie częściej firmy rozważają natomiast podniesienie cen,  niż ich obniżkę, (o 21 

pp.) w dostarczaniu wody i odbiorze odpadów, głównie w odpowiedzi na rosnące koszty. 

Dodatnio na prognozy cen produkcji oddziaływały rosnące oczekiwania dotyczące cen materiałów i 

surowców wykorzystywanych przez badane  w SM NBP firmy. Wyraźnie wzrosła bowiem średnia 

oczekiwana podwyżka cen zaopatrzenia (o 0,5 pp.). Rosnące oczekiwania wzrostu cen zaopatrzenia nie są 

jednak zaskoczeniem ze względu  na relatywnie niski poziom cen dóbr zaopatrzeniowych i energetycznych, 

wytwarzanych przez przemysł w pierwszej połowie 2020 r., oraz obserwowaną – od maja br. – tendencję 

wzrostową notowań cen ropy naftowej na rynku światowym.  

Wpływ wzrostu cen zaopatrzenia na ceny produkcji może być jednak ograniczony  – ze względu na 

rosnącą presję ze strony odbiorców w warunkach kurczącego się popytu. Wskazuje na to wyraźne 

zmniejszenie wskaźnika przeniesienia wzrostu cen surowców na ceny produkcji54 w SM NBP. Obecnie 

jedynie 53% przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu cen materiałów i surowców planuje podnieść ceny 

oferowanych produktów (wobec 67% w marcu br. i 72% w grudniu ub.r.). Jeszcze mniej przedsiębiorstw 

zamierza przerzucić wyższe koszty zatrudnienia na swoich odbiorców (47%). Może to dodatkowo obciążyć 

finanse badanych podmiotów, choć dotychczas (do I kw. br.) kształtowanie się cen relatywnych sprzyjało 

zyskowności. 

Prognozy przedsiębiorstw SM NBP na 12 miesięcy wskazują na wolniejszy wzrost inflacji cen producenta, 

niż oczekiwano w poprzednim kwartale. Wyraźnie obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw 

oczekujących wzrostu cen (o 10 pp., do 35%), przy niewielkim wzroście udziału firm oczekujących spadku 

cen (do 9%). Najsilniejszy spadek udziału firm spodziewających się wzrostu cen  odnotowano w 

budownictwie (o 23 pp.) i pozostałych usługach (poza handlem i transportem, o 12 pp.), natomiast nieco 

 
54 odsetek przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu cen produkcji pośród podmiotów oczkujących wzrostu cen materiałów 

i surowców 
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słabszy w większości pozostałych sekcji. Obecnie najczęściej podwyżki cen są planowane w handlu (przez 

47% firm), energetyce (46%), dostarczaniu wody i gospodarowaniu odpadami (46%). Relatywnie rzadziej 

przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu cen w przetwórstwie przemysłowym (33%), pozostałych usługach 

(30%) i w transporcie (28%). 

Wykres 127 Prognozy CPI w perspektywie roku       

[w pp.] 

Wykres 128 Okres powrotu do stanu 

przedkryzysowego – rozkład odpowiedzi i wpływ 

czasu odmrożenia gospodarki        

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP, SON0320, SON0520  

Analizy SM NBP wskazują także na niewielkie obniżenie oczekiwań inflacyjnych CPI (w  horyzoncie 12 

miesięcy) w stosunku do oczekiwań z poprzedniego kwartału. Lekko obniżył się (względem poprzedniego 

badania) odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy – niż w marcu br. – wzrost cen konsumenta oraz 

odsetek firm spodziewających się utrzymania tempa wzrostu cen na dotychczasowym poziomie. 

Jednocześnie odnotowano niewielki wzrost udziału firm prognozujących obniżenie dynamiki cen, w tym ich 

spadek. Pomimo obniżenia się, względem poprzedniego kwartału i wartości z poprzedniego roku, 

oczekiwania inflacyjne pozostają relatywnie wysokie na tle danych historycznych. 

Monitorowane przedsiębiorstwa przewidują kontynuację spadku, i tak już bardzo słabej sytuacji 

ekonomicznej także w III kw. br. – do poziomu zbliżonego do notowań z 2009 r. Pesymizm oczekiwań 

dominuje w większości analizowanych klas, a wyjątek stanowią największe podmioty w próbie (2000+) oraz 

górnictwo. Z drugiej strony prognozy roczne tej sytuacji, choć nadal słabe, ulegają bardzo widocznej i 

szybkiej poprawie – w najwyższym tempie od 2016 r. Wzrosty wskaźnika odnotowano w: przetwórstwie, 

handlu, pozostałych usługach i dostawie wody, a wśród analizowanych klas w największych podmiotach w 

próbie (2000+) oraz w grupie eksporterów. Wyraźny spadek optymizmu uwidocznił się natomiast przede 

wszystkim w budownictwie, w części zapewne jako skutek ograniczenia inwestycji. 

Mimo poprawy ocen własnej sytuacji ekonomicznej w horyzoncie 12 miesięcy część przedsiębiorstw 

wskazuje jednak na możliwość dalszego obniżenia się ich rentowności w tej perspektywie. Wskaźnik tych 

przewidywań pogorszył się względem swojej wartości sprzed kwartału i osiągnął poziom najniższy w ciągu 

ostatnich dwóch lat, pozostając jednak wyraźnie dodatni (nadal przeważają prognozy wzrostu – 31% nad 

prognozami spadku – 24%). Dalszych problemów z wygenerowaniem oczekiwanego poziomu zysków 

spodziewają się przede wszystkim niektóre branże z sektora usługowego, w tym edukacja, obsługa 

nieruchomości i usługi administrowania (gdzie prognozy spadku rentowności były częstsze niż wzrostu). 
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Na poprawę zyskowności liczą zaś głównie firmy z sektora energetycznego, górnictwo, ale też pozostała 

działalność usługowa. Na niewielką poprawę rentowności wskazują również prognozy branży hotelarskiej i 

restauracyjnej, a także kultury, transportu i ochrony zdrowia, jednak skala trudności, którą można oceniać 

udziałem firm generujących straty w obrębie tych branż, wydaje się znacznie większa niż optymizm prognoz, 

nie można zatem oczekiwać szybkiego pokonania problemów. 

Wykres 129 Kwartalne prognozy sytuacji (saldo, w 

pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 

poprawy i pogorszenia sytuacji (w %) 

Wykres 130 Roczne prognozy sytuacji (saldo, w 

pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 

poprawy i pogorszenia sytuacji (w %)  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 131 Prognozy zmian rentowności w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy (saldo, w pp.) oraz odsetek 

przedsiębiorstw oczekujących wzrostu i spadku 

rentowności (w %) 

Wykres 132 Prognozy zmian rentowności w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy w wybranych sekcjach 

(saldo, w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw 

przynoszących straty w II kw. br. (w %) 
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Szybkość powrotu gospodarki do stanu sprzed pandemii COVID-19 zależy w istotnym stopniu od 

czynników obecnie nieprzewidywalnych i całkowicie egzogenicznych dla firm , m.in. dalszego przebiegu 

pandemii czy skuteczności wdrażanych programów wsparcia. Rozkład odpowiedzi pytanych o tę kwestię 

przedsiębiorstw zawiera Wykres 128. Pytanie to było zadawane w ramach SON0320 (z nieco inną kafeterią, 

ale porównywalną dla odpowiedzi do roku włącznie) oraz SON0520, a także najnowszego SM. Wyniki te 

skłaniają do kilku wniosków. Po pierwsze, firmy najbardziej optymistycznie oceniały czas powrotu w końcu 
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marca br., a więc we wczesnej fazie lockdownu – dla 75% pytanych nie przekraczał on roku. Można  to 

tłumaczyć m.in. zarówno krótkim okresem trwania nowej sytuacji, a także brakiem jej efektów wtórnych. Po 

drugie, widoczny był wpływ hipotetycznego terminu odmrożenia gospodarki na ten  okres. Po trzecie sonda 

majowa pokazywała bardzo wysoki poziom niepewności ocen, który wyraźnie zmniejszył się w czerwcu. Po 

czwarte, dość optymistyczne są najnowsze wyniki (z SM), gdyż ok. 2/3 przedsiębiorstw oczekuje odzyskania 

kondycji przedkryzysowej w przeciągu co najwyżej 2-3 kwartałów, a niemal 80% w czasie nie dłuższym niż 

rok. Niski jest natomiast udział przedsiębiorstw, którym proces odbudowy zajmie co najmniej dwa lata. Na 

odpowiedzi udzielane w czerwcu stosunkowo mały wpływ miała wielkość firm i ich forma własności. 

Zaobserwowano natomiast wyraźne zróżnicowanie pomiędzy sekcjami PKD, z wyraźnie najgorszą sytuacją 

w hotelach i restauracjach, w których ok. 25% firm przewiduje, że okres zdrowienia potrwa co najmniej 2-3 

lata.  
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Uwagi metodologiczne  

1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na trzech źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring 

NBP (SM), sondach NBP (SON0320, SON0520) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).   

2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w czerwcu 

2020 r. W badaniu SM wzięło udział 2578 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. Sondy NBP zostały przeprowadzone w okresie lockdown’u w związku z kryzysem COVID-19 w marcu i 

maju 2020 r. Pierwsza sonda została skierowana do 514 przedsiębiorców w dniach 23 -24 marca br. Druga 

sonda została przeprowadzona w dniach 15-19 maja br. na próbie 704 przedsiębiorstw. 

4. 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 2020 r. wyniosła 16 338, tj. 

423 mniej jednostek niż w marcu 2019 r. 

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) 

• wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

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

zaopatrzeniowe. 
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• 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 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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