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Streszczenie 

Streszczenie 

 

Wyniki gospodarcze za I kw. 2022 r. sektora przedsiębiorstw (SPN) objętych sprawozdaniem F-01 GUS 

pokazują, że sektor ten, w przewidywany przez firmy okres wyraźnego spowolnienia, wejdzie w dobrej 

kondycji ekonomicznej. Nominalna dynamika sprzedaży ogółem była bowiem najwyższa od 2000 r. Także 

wyniki finansowe i rentowność SPN ukształtowały się na bardzo dobrym poziomie.  Ich poprawie 

sprzyjało szybkie tempo wzrostu przychodów i jednocześnie relatywnie wolniej rosnące koszty. Było to 

możliwe m.in. dlatego, że mimo silnych wzrostów niektórych składowych kosztów zmiennych, zwłaszcza 

surowców i energii, względnie słabsze były zmiany kosztów okresowo stałych, w tym płac. Ze względu 

na wysoki poziom aktywności gospodarczej wydajność pracy w ujęciu zagregowanym rosła szybciej niż 

płace, choć sytuacja była tu silne zróżnicowana sektorowo. 

W I kw. 2022 r. także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pozostała bardzo dobra, jednak zmiany 

składowych wskaźników płynności sugerują jej przyszłe osłabienie. Wyraźnie wyhamowuje dotychczas 

wysokie tempo wzrostu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. Pogorszenie płynności 

potwierdzają dane Szybkiego Monitoringu NBP, gdzie widoczny jest zarówno spadek odsetka firm 

niezgłaszających problemów z płynnością, jak i pogorszenie salda prognoz płynności w horyzoncie 12 

miesięcy. Za wciąż bezpieczną sytuacją sektora z punktu widzenia jego bezpieczeństwa operacyjnego i 

utrzymania płynności przemawia jednak szereg wskaźników, w tym wysoki poziom relacji zaliczek na 

poczet przyszłych dostaw do sprzedaży oraz poziom relacji inwestycji krótkoterminowych do kosztów 

sprzedaży. Także relacja kapitału pracującego do przychodów ogółem pozostała w trendzie wzrostowym. 

Interpretacja tych korzystnych efektów finansowych przedsiębiorstw, tak w ujęciu wartościowym, jak i 

wskaźnikowym, powinna być, w warunkach wysokiej dynamiki wzrostu cen, jednak ostrożna – ze 

względu na złożone oddziaływanie inflacji na sferę finansową przedsiębiorstw. W takich okolicznościach 

szczególnie problematyczne mogą być m.in.: rachunek kosztów, w tym amortyzacji, wycena zapasów, 

wartości majątku trwałego, a także konstrukcja stosownych deflatorów. W efekcie obraz finansowy SP, 

zwłaszcza w ujęciu zagregowanym, może być nadmiernie optymistyczny, a oceny jakościowe sytuacji 

dokonywane przez samych przedsiębiorców – paradoksalnie gorsze.   

W świetle ankiet SM NBP wskaźniki sytuacji w sektorze przedsiębiorstw w II kw. pogorszyły się kolejny 

raz z rzędu i były wyraźnie gorsze niż rok wcześniej. Pogorszenie to nastąpiło w wielu branżach i 

analizowanych klasach, choć w części z nich ostatnie oceny – po wyraźnych spadkach w poprzedniej 

edycji SM NBP – zostały skorygowane w górę. Na czele problemów, z jakimi borykają się obecnie 

przedsiębiorstwa, wymienione zostały - podobnie jak kwartał wcześniej - szybko rosnące ceny i koszty. 

Negatywnie też oddziałuje wojna w Ukrainie, której wyraźnie złe konsekwencje odczuwa już niemal co 

czwarty respondent. O niekorzystnych efektach tego konfliktu częściej wspominają też eksporterzy i 

importerzy. W II kw. 2022 r. wyraźnie zmniejszyła się natomiast skala problemu związanego z 

niedopasowaniem stanu zapasów do potrzeb przedsiębiorstw. Obserwowane zmiany wynikają jednak 

prawdopodobnie z pogarszających się perspektyw popytowych, a nie mniejszej skali napięć w sieciach 

dostaw. W II kw. br. także lekko osłabiła się względem poprzedniego kwartału odczuwana przez 
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przedsiębiorstwa niepewność, utrzymując się jednak na poziomie znacznie wyższym niż średnia 

długookresowa. 

Prognozy sytuacji ekonomicznej na najbliższy kwartał i kolejne 12 miesięcy - choć nieznacznie poprawiły 

się w stosunku do poprzedniego odczytu - pozostały jednak wyraźnie pesymistyczne, kształtując się na 

jednym z niższych historycznie poziomów. Niemal 70% respondentów uważa, że prawdopodobieństwo 

wyraźnego spowolnienia gospodarczego jest większe niż 1/2. Trzeba jednak podkreślić, że istotny wpływ 

na powyższe przewidywania mogła mieć wojna w Ukrainie. Przewidywania dotyczące samego popytu 

są bowiem bardziej korzystne – firmy oczekują niewielkiego wzrostu popytu zagranicznego w horyzoncie 

najbliższych trzech miesięcy. W perspektywie rocznej przedsiębiorstwa spodziewają się natomiast 

stagnacji popytu krajowego oraz stabilnego wzrostu popytu zagranicznego. 

Słabsze prognozy sytuacji ekonomicznej widocznie przełożyły się na kondycję rynku pracy. Dane 

ankietowe sugerują mianowicie dalszą normalizację zapotrzebowania na pracę – wskazuje na to zarówno 

mniejszy niż w poprzedniej edycji badania udział firm mających wakaty, jak i kwartalne oraz roczne 

prognozy zatrudnienia. Mimo spadku kw/kw wskaźniki te wciąż są jednak na relatywnie wysokim 

poziomie, a w niektórych sektorach gospodarki (transport, budownictwo, energetyka) popyt na siłę 

roboczą jest wyższy niż w poprzednim kwartale. Choć presja płacowa nasiliła się względem poprzedniego 

kwartału, to skala tego wzrostu jest wyraźnie mniejsza niż w drugiej połowie 2021 r. Jednocześnie, mimo 

rekordowego poziomu, wzmożone naciski na wzrost wynagrodzeń zostały przez firmy ocenione jako 

jeden z mniej istotnych problemów towarzyszących wysokiej inflacji.  

W stosunku do poprzedniego kwartału nieznacznie natomiast wzrósł udział firm planujących 

podniesienie wynagrodzeń i znajduje się obecnie na najwyższym notowanym dotąd poziomie. Średnia 

wysokość prognozowanej podwyżki płac jest jednak, mimo przyspieszającej inflacji, zbliżona do wartości 

notowanej w poprzednich dwóch kwartałach (i o niecałe 2 pp. wyższa od długookresowej średniej). W 

ujęciu kw/kw wzrosła natomiast średnia wysokość podwyżki przewidywanej w horyzoncie kolejnych 12 

miesięcy, przy czym dane ankietowe sugerują, że istotnym czynnikiem warunkującym skłonność firm do 

podnoszenia płac może być prognoza własnej sytuacji ekonomicznej. 

Wzrost poziomu cen może być jednym z powodów, że mimo gorszych perspektyw gospodarczych i 

jednocześnie dobrej sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw dynamika zadłużenia kredytowego sektora 

pozostaje w tendencji wzrostowej, a deklarowany przez ankietowane firmy popyt na finansowanie 

bankowe w perspektywie kolejnego kwartału też lekko wzrósł. Obsługa zadłużenia, mimo niewielkiego 

pogorszenia, pozostała bardzo dobra. Jednak saldo prognoz obsługi zadłużenia kredytowego przyjęło 

wartość ujemną, wskazując na rosnący pesymizm samych przedsiębiorstw i obawy przyszłego 

pogorszenia sytuacji w tym obszarze. Sytuacja ta jest też antycypowana przez sektor bankowy, gdyż 

chociaż według danych SM NBP w II kw. 2022 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt lekko 

wzrósł, to po raz kolejny spadł odsetek podmiotów (kw/kw), które uzyskały pozytywną decyzję 

kredytową.  

W świetle wyników SM NBP, po trzech kwartałach obniżania się optymizmu inwestycyjnego, nastroje 

wśród inwestorów (mierzone wskaźnikiem OPTIN) lekko poprawiły się wobec poprzednich odczytów, 

ale pozostają słabsze niż przed rokiem. Silnej poprawie, i to do bardzo wysokich poziomów, uległy oceny 
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większych firm – być może ze względu na bardziej optymistyczne oczekiwania związane z możliwością 

realizacji KPO. Syntetyczna miara optymizmu (OPTIN), z uwagi na niewielką skalę poprawy w relacji 

kwartalnej, nadal utrzymuje się jednak na niskich poziomach. Rosnącym wyzwaniem dla firm, 

powodującym szereg zazwyczaj negatywnych skutków dla ich działalności inwestycyjnej, jest wzrost cen 

(główna i coraz częściej zgłaszana przez firmy bariera w działalności firm od 5 kwartałów) – w świetle 

wyników SM NBP przedsiębiorstwa odczuwające silne efekty inflacji wykazywały niższą aktywność 

inwestycyjną. 

Wzrost wskaźnika presji cenowej - do najwyższego w historii poziomu - oraz dane o cenach produkcji 

przemysłowej w kwietniu oraz w maju w wskazują na przyspieszenie dynamiki cen producenta w 

sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w całym II kw. 2022 r. Oczekiwania ankietowanych podmiotów 

sugerują natomiast utrzymanie się dynamiki cen produkcji w III kw. 2022 r. na poziomie zbliżonym do 

odnotowanego w poprzednim badaniu. Do zahamowania tendencji wzrostowej wskaźnika prognoz cen 

produkcji przyczyniły się nieco niższe, choć wciąż bardzo wysokie, oczekiwania dotyczące kształtowania 

cen zaopatrzenia. Dynamicznie rosnące ceny zużywanych w procesie produkcyjnym materiałów i 

surowców pozostają najważniejszym czynnikiem powodującym wzrost oczekiwań inflacji cen producenta 

– znacznie ważniejszym niż presja płacowa i rosnące koszty wynagrodzeń. 
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw  

Kształtowanie się syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej1 sugeruje, że lokalny szczyt koniunktury 

został osiągnięty w II poł. 2021 r. i od tego czasu pozycja cykliczna koniunktury w sektorze 

przedsiębiorstw obniża się. Osłabienie koniunktury w ostatnim półroczu było uwarunkowane wybuchem 

wojny w Ukrainie, który doprowadził do silnego spadku wszystkich wskaźników składowych. Największy 

wpływ na obniżenie się syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej miało pogorszenie się ocen uwarunkowań 

popytowych oraz kondycji płynnościowej. Przeprowadzone symulacje wskazują, że szok ekonomiczny 

związany z wybuchem wojny zadziałał procyklicznie, ponieważ nastąpił w momencie, kiedy koniunktura w 

sektorze przedsiębiorstw wchodziła w fazę spowolnienia na skutek naturalnych procesów cyklicznych. 

Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 2 Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 3 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* - w okresie 2005-2023 (lewy panel) oraz w 

zbliżeniu 2015-2023 (prawy panel) 

  
* Linia przerywana reprezentuje wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do IV kw. 2021 r. włącznie. Linią ciągłą 

oznaczono wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do II kw. 2022 r.  

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W świetle syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji oraz prognoz modelowych koniunktura najpierw 

osiągnie płytkie lokalne minimum w I poł. 2023 r., a następnie – po krótkiej korekcie – nastąpi pogłębienie 

spadków, by w I poł. 2025 r. koniunktura ukształtowała się na podobnym poziomie jak w I poł. 2020 r. 

 
1 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 03/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf. 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

płynność i obsługa zadł. akceptacja wniosków kred.

sytuacja popytowa sytuacja ekonomiczna

wskaźnik

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

sytuacja ekonomiczna popyt i eksport
rynek pracy inwestycje
wskaźnik

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

wskaźnik z II kw. 2022 r. wskaźnik z IV kw. 2021 r.

prognoza z II kw. 2022 r. prognoza z IV kw. 2021 r.

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

wskaźnik z II kw. 2022 r. wskaźnik z IV kw. 2021 r.

prognoza z II kw. 2022 r. prognoza z IV kw. 2021 r.

https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf


 

Szybki Monitoring NBP  6 

 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Warto jednak podkreślić, że znaczące spadki większości wskaźników z Szybkiego Monitoringu 

(uwarunkowane wojną w Ukrainie) trwają na tyle krótko, że ich wpływ na wyniki pomiaru wskaźników 

sytuacji bieżącej i przyszłej jest jak dotąd znikomy2. Doświadczenia związane z okresem pandemicznym 

pozwalają przypuszczać, że zaburzenia związane z wojną w Ukrainie wzmocnią naturalne procesy 

koniunkturalne i doprowadzą do zwiększenia wariancji wahań koniunktury. Możliwe jest również skrócenie 

faz cyklu koniunkturalnego; w szczególności w sytuacji, gdyby – podobnie jak w przypadku pandemii – 

odbicie ocen i prognoz gospodarczych przedsiębiorstw miało kształt litery V. 

Kształtowanie się wszystkich wskaźników w bieżącej edycji raportu należy interpretować z 

uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań towarzyszących okresowi ankietowania przedsiębiorstw. 

Prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa w pierwszej połowie czerwca wciąż bowiem pozostawały 

pod silnym wpływem wojny w Ukrainie3 oraz zaburzeń gospodarczych nią wywołanych. Dla ocen 

perspektyw rozwoju sektora przedsiębiorstw kluczowy pozostaje nie tyle czas trwania militarnej fazy 

konfliktu, co czas trwania i głębokość jego skutków gospodarczych. 

  

 
2 Procedury statystyczne służące do filtracji komponentów cyklicznych rozwiązują tzw. problem ekstrakcji sygnału (signal 

extraction problem). Jeżeli szok związany z wojną rosyjsko-ukraińską będzie krótkotrwały, to przez procedury statystyczne 

zostanie rozpoznany przede wszystkim jako komponent nieregularny i szum. Jeśli jednak szok ten 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 jednak uzyskać 

jedynie ex post, i to po upłynięciu pewnego czasu od wygaszenia szoku. 
3 Z podobnym problemem spotkaliśmy się w przypadku poprzedniej edycji SM NBP, przy czym wówczas doświadczenia 

wojenne były jeszcze świeższe. 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
W I kw. 2022 r. dynamika r/r przychodów ze sprzedaży krajowej przyspieszyła do 32,9%, a zagranicznej – 

do 25,9%. Dynamika sprzedaży ogółem wyniosła 31,1%, co jest najwyższym odczytem w historii danych 

(od 2000 r.). Po urealnieniu (wskaźnikami PPI) dynamika r/r sprzedaży krajowej obniżyła się do 7,3% (z 

12,9% w IV kw. 2021 r.), a dynamika sprzedaży zagranicznej wzrosła do 13,9% (z 13,3% w IV kw. 2021 r.) 

Na mniej korzystną sytuację sprzedażową przedsiębiorstw wskazują mediany realnych dynamik sprzedaży. 

O ile mediana realnej dynamiki eksportu jest wciąż dodatnia (6% r/r), o tyle w przypadku sprzedaży krajowej 

wyniosła ona -6,2% r/r. Oznacza to, że zdecydowana większość przedsiębiorstw może doświadczać spadku 

realnej sprzedaży krajowej mimo nominalnych wzrostów4.  

Wykres 4 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 5 Realna (wg PPI) dynamika r/r 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

  
Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS 

Wykres 6 Mediana realnej (wg PPI) dynamiki r/r 

przychodów ze sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, 

s.a.] 

Wykres 7 Poziom, zmiana kw/kw i zróżnicowanie 

branżowe dynamiki r/r przychodów ze sprzedaży 

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

 

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

 
4 Precyzyjna ocena realnej dynamiki sprzedaży na poziomie indywidualnego przedsiębiorstwa jest niemożliwa ze względu na 

brak danych jednostkowych dotyczących deflatorów (lub wskaźników cen stanowiących ich przybliżenie). 
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W I kw. 2022 r. poziomy przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej – zarówno w ujęciu 

nominalnym, jak i realnym – zdecydowanie przewyższały nie tylko wartości notowane przed wybuchem 

pandemii oraz wojny w Ukrainie, ale również wyznaczone przez długookresowe trendy. Tym samym 

oczekiwane przez przedsiębiorstwa, w najbliższym okresie, spowolnienie popytu należy rozpatrywać w 

szerszym kontekście naturalnych procesów cyklicznych, sprowadzających gospodarkę na ścieżkę 

długookresowego wzrostu, a nie wyłącznie gospodarczych konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw 

Ukrainie. Warto przy tym zauważyć, że zaburzenia wywołane wojną w Ukrainie mają różnokierunkowy 

wpływ na aktywność gospodarczą w Polsce. Zaburzenia o naturze podażowej (np. w globalnych sieciach 

dostaw) oddziałują głównie w kierunku obniżania aktywności gospodarczej, podczas gdy te o charakterze 

popytowym (np. większa liczba konsumentów wynikająca z imigracji, wzmożone zapotrzebowania na 

produkty przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego) oddziałują w kierunku wyższej aktywności gospodarczej. 

Wykres 8 Indeks jednopodstawowy nominalnych 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne, s.a.) 

[2010=100] 

Wykres 9 Indeks jednopodstawowy realnych (wg 

PPI) przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne, 

s.a.) [2010=100] 

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

Wysokie nominalne dynamiki r/r przychodów w I kw. będą miały bardzo silny wpływ na wyniki 

finansowe SPN za cały 2022 r. W sytuacji, gdyby w kolejnych kwartałach doszło nawet do wyraźnego 

spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży, rezultaty z I kw. będą działały jak bufor zabezpieczający przed 

odnotowaniem niskiego wyniku za cały rok. Przy założeniu, że inflacja wskaźników PPI utrzyma się na 

poziomie z I kw., realny wzrost sprzedaży krajowej i zagranicznej w całym roku zostanie odnotowany nawet 

wówczas, gdy ich nominalne dynamiki obniżą się w kolejnych kwartałach o (maksymalnie) 12 i 20 pp. w 

porównaniu do odczytów z I kw.5 Analogiczne wartości w przypadku przychodów ze sprzedaży wśród 

producentów dóbr inwestycyjnych, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, trwałych dóbr konsumpcyjnych oraz 

dóbr zaopatrzeniowych wynoszą natomiast odpowiednio: 10, 12, 15 i 26 pp. Wzrost inflacji będzie 

oddziaływał w kierunku zmniejszania podanych wartości progowych, ale równocześnie będzie sprzyjał 

osiągnięciu wyższej dynamiki nominalnej przychodów w kolejnych kwartałach. 

 

 
5 Podane wartości pochodzą z symulacji bazujących na koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu (IRR – Internal Rate of Return).  
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Wykres 10 Nominalna dynamika r/r przychodów 

ze sprzedaży wg przeznaczenia produkcji (dane 

kwartalne) [w %] 

Wykres 11 Nominalna dynamika r/r przychodów 

ze sprzedaży wg przeznaczenia usług (dane 

kwartalne) [w %] 

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

W I kw. 2022 r. wzrost r/r nominalnej sprzedaży odnotowano w 67 spośród 72 analizowanych działów 

PKD w przypadku sprzedaży krajowej oraz w 48 spośród 60 działów PKD – w przypadku sprzedaży 

zagranicznej6. Zróżnicowanie branżowe dynamik wzrostu sprzedaży jest  jednak rekordowo wysokie. We 

wszystkich klasach przedsiębiorstw wyróżnionych według przeznaczenia produkcji i usług nominalna 

dynamika sprzedaży była dodatnia, a poziom przychodów ze sprzedaży przekraczał zarówno wartość 

notowaną przed wybuchem pandemii i wojny w Ukrainie, jak i wyznaczony przez długookresowy trend. 

Brak odpowiednich deflatorów (lub wskaźników cen, które mogłyby stanowić ich przybliżenie) 

uniemożliwia kompleksową ocenę kształtowania się realnej dynamiki sprzedaży w przekroju branżowym. 

W przypadku przetwórstwa przemysłowego odnotowano jednak dodatnią realną dynamikę r/r sprzedaży 

zarówno wśród producentów trwałych (10,6%) i nietrwałych (8,6%) dóbr konsumpcyjnych, jak i dóbr 

zaopatrzeniowych (17,4%) oraz inwestycyjnych (7,5%). 

Wykres 12 Stopień wykorzystania zdolności 

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

Wykres 13 Stopień wykorzystania zdolności 

produkcyjnych wg eksportu (s.a.) [w %] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
6 W analizie uwzględniono działy, których udział w agregatach sprzedaży krajowej i zagranicznej wynosił co najmniej 0,01%. 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

W II kw. 2022 r. w większości klas przedsiębiorstw wg przeznaczenia produkcji i usług stopień 

wykorzystania zdolności produkcyjnych ukształtował się na zbliżonym poziomie jak przed kwartałem – 

zarówno wśród eksporterów, jak i nieeksporterów. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych 

wyniósł ok. 83,8% tj. podobnie jak przed kwartałem i półroczem, mimo prognozowanych w poprzedniej 

edycji badania gwałtownych spadków popytu na II kw. 2022 r. Również odsetek przedsiębiorstw 

wskazujących na popyt jako na barierę rozwoju ukształtował się na zbliżonym, jak przed kwartałem, 

poziomie. Problemy z popytem mogą być jednak postrzegane przez przedsiębiorstwa jako jeden ze skutków 

wojny w Ukrainie, która stanowi bardziej fundamentalną barierę rozwoju. 

Wykres 14 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

(s.a.) [w pp.] 

Wykres 15 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

wg przeznaczenia usług [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 16 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

wg przeznaczenia produkcji [w pp.] 

Wykres 17 Wskaźnik rocznych prognoz popytu wg 

przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Kształtowanie się prognoz popytu w II kw. 2022 r. sugeruje niewielki spadek popytu krajowego oraz 

niewielki wzrost popytu zagranicznego w horyzoncie najbliższych trzech miesięcy. W perspektywie 

rocznej przedsiębiorstwa oczekują natomiast stagnacji popytu krajowego oraz stabilnego wzrostu popytu 

zagranicznego. Mało zmienne kształtowanie się stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w II kw. 

2022 r. – mimo głębokich spadków prognoz popytu w I kw. br. – nakazuje jednak prognozy popytu traktować 

z odpowiednią ostrożnością wynikającą z okresu ankietowania przedsiębiorstw. Najgorsze prognozy popytu 

ogółem formułuje budownictwo oraz producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr zaopatrzeniowych. 
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Producenci dóbr zaopatrzeniowych mają również najbardziej negatywne prognozy eksportu. Relatywnie 

korzystne prognozy cechują natomiast producentów dóbr inwestycyjnych. Wyraźnie lepsze prognozy 

producentów dóbr inwestycyjnych niż zaopatrzeniowych sugerują, że ewentualne pogorszenie koniunktury 

może mieć charakter selektywny i może być związane z działaniami dostosowawczymi przedsiębiorstw w 

zakresie polityki zarządzania zapasami. 

Wykres 18 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

(s.a.) [w pp.] 

Wykres 19 Wskaźnik kwartalnych prognoz 

eksportu (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 20 Wskaźnik kwartalnych prognoz ekspo-

rtu wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

Wykres 21 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu 

wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Zapasy 

W I kw. 2022 r. dynamiki wszystkich kategorii zapasów przyspieszyły i ukształtowały się na najwyższym 

poziomie w historii danych (od 2002 r.). Tak wysokie odczyty dynamiki zapasów były wypadkową co 

najmniej trzech czynników krótkookresowych – wysokiego popytu, zakłóceń w sieciach dostaw oraz 

wysokiej inflacji cen producenta – na które nakładały się zmiany o charakterze długookresowym i 

strukturalnym. O ile bowiem relacja zapasów produktów gotowych oraz produkcji w toku (zapasu typu 

output) do przychodów ze sprzedaży kształtuje się na stabilnym poziomie od wielu lat, o tyle analogiczna 

relacja w przypadku zapasów towarów i materiałów (zapasy typu input) wykazuje w ostatnim 

dziesięcioleciu tendencję rosnącą. Sugeruje to, by aktualne problemy z sieciami dostaw oraz niedoborem 

niektórych kategorii zapasów postrzegać również w kontekście zjawisk długookresowych i 

strukturalnych, a nie tylko konsekwencji zaburzeń wynikających z pandemii koronawirusa oraz wojny 

w Ukrainie. W szczególności, mimo obserwowanego od wybuchu pandemii spadku relacji zapasów 

towarów do sprzedaży towarów relacja ta kształtuje się na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej 

i wyraźnie powyżej średnich wartości sprzed 2015 r. Przyspieszenie wzrostu relacji zapasów materiałów do 

sprzedaży produktów w ostatnim roku ma natomiast najprawdopodobniej charakter nominalny i wynika z 

różnicy pomiędzy wzrostem cen materiałów i surowców a wzrostem cen dóbr finalnych (wskaźnik PPI dla 

dóbr energetycznych i zaopatrzeniowych rośnie w ostatnim roku szybciej niż wskaźnik PPI dla dóbr 

konsumpcyjnych i inwestycyjnych).  

Wykres 22 Nominalna dynamika r/r zapasów [w %] Wykres 23 Relacja zapasów do przychodów ze 

sprzedaży towarów (zapasy towarów) lub 

produktów (pozostałe kategorie) (s.a.) [w %] 

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

W II kw. 2022 r. wyraźnie zmniejszyła się skala problemu związanego z niedopasowaniem stanu zapasów 

do potrzeb przedsiębiorstw. Obserwowane zmiany wynikają jednak prawdopodobnie z pogarszających 

się perspektyw popytowych, a nie mniejszej skali napięć w sieciach dostaw. Odsetki przedsiębiorstw 

wskazujących na zbyt niskie stany zapasów produktów gotowych, towarów i materiałów zmalały, a 

wskazujących na zbyt wysokie stany – wzrosły. Najsilniejsze zmiany odnotowano wśród przedsiębiorstw 

produkujących dobra zaopatrzeniowe (zapasy produktów gotowych i zapasy materiałów) oraz dobra 

inwestycyjne (zapasy materiałów). Zmniejszenie niedopasowania stanu zapasów wynika prawdopodobnie 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

towary materiały
produkcja w toku produkty gotowe

0

5

10

15

20

25

towary materiały
produkcja w toku produkty gotowe



 

Szybki Monitoring NBP  13 

 

Zapasy 

z pogarszających się perspektyw popytu (zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym). Kształtowanie 

się indeksów obrazujących skalę napięć w sieciach dostaw (np. SDTI7 oraz GSCPI8) nie wskazuje bowiem jak 

dotąd na znaczącą poprawę w tym obszarze. 

Wykres 24 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

niedopasowanie zapasów produktów gotowych 

(s.a.) [w %] 

Wykres 25 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

niedopasowanie zapasów towarów (s.a.) [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 26 Wskaźnik niedoboru zapasów 

produktów gotowych (saldo ocen „za małe” - „za 

duże”) wg przeznaczenia produkcji (s.a.) [w %] 

Wykres 27 Wskaźnik niedoboru zapasów 

materiałów (saldo ocen „za małe” - „za duże”) wg 

przeznaczenia produkcji i usług [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

  

 
7 Wskaźnik SDTI (Suppliers’ Delivery Times Index) jest subindeksem wskaźnika PMI i obrazuje uzgodniony czas dostaw w danym 

miesiącu w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca. 
8 Wskaźnik GSCPI (Global Supply Chain Pressure Index) jest wskaźnikiem kompozytowym publikowanym przez Federal Reserve 

Bank of New York i obrazuje napięcia w globalnych sieciach podażowych 
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Sytuacja finansowa i jej prognozy 

1. Wynik finansowy i rentowność 

W świetle sprawozdań F-01/I-01 GUS wyniki sektora przedsiębiorstw, mimo szybko rosnących cen 

zaopatrzeniowych, także w I kw. br. ukształtowały się na bardzo dobrym poziomie.  Przede wszystkim 

wyraźnie wzrósł  zagregowany wynik finansowy tego sektora, choć wolniej niż w poprzednim kwartale. 

Korzystnym odczytom sprzyjały nadal silny wzrost dynamiki sprzedaży (wynikający z dobrej sytuacji 

popytowej i rosnących cen) i relatywnie wolniej rosnące koszty sprzedaży. Wspomnieć także należy o niskiej 

bazie odniesienia w branżach objętych rok temu obostrzeniami przeciwpandemicznymi. W efekcie w I kw. 

br. wynik na sprzedaży przedsiębiorstw zwiększył się nominalnie o 44,9% r/r (o 22,8 mld zł – do 

rekordowego poziomu 73,7 mld zł), zaś wynik finansowy netto był o 25,1% wyższy r/r (wzrost o 

11,8 mld zł r/r do 58,9 mld zł, tj. o 1,9 mld zł poniżej rekordowego poziomu z poprzedniego kwartału).   

Koszty sprzedanych produktów rosły w I kw. br. ( 30,2% r/r) nadal wolniej niż przychody ze sprzedaży (o 

ok. 0,9 pp). Można przy tym szacować9, że krótkookresowe koszty stałe zwiększyły się w tym okresie o 

15,6% r/r, natomiast zmienne - o 35,9% r/r. Sugeruje to, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu osiągały niższą 

dynamikę kosztów niż przychodów w znacznym stopniu dzięki wolniejszemu wzrostowi krótkookresowych 

kosztów stałych (udział tych kosztów sięgnął swojego historycznego minimum i wyniósł 25%). 

W I kw. br. wszystkie składowe głównych kosztów rosły w tempie dwucyfrowym; często bliskim swoich 

historycznych maksimów, a najszybciej zwiększały się koszty zużycia energii. Dynamika tego ostatniego 

kosztu przyspieszała już czwarty kwartał z rzędu (w I kw. miał miejsce wzrost wydatków na energię o 

57,3% r/r, przy wysokiej bazie odniesienia). Mimo wyraźnego wzrostu udział kosztów energii w kosztach 

operacyjnych pozostał jednak relatywnie niski i wyniósł 2,2%. W efekcie wzrost tych wydatków podniósł 

jedynie o 1 pp. dynamikę wzrostu wszystkich kosztów operacyjnych.  

Wśród sekcji, które odznaczają się ponadprzeciętnym udziałem kosztów energii, i które zanotowały znaczący 

ich wzrost, należy wymienić: produkcję metali, produkcję wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych, dostawę wody i oczyszczanie ścieków, górnictwo oraz zakwaterowanie. Dynamika 

kosztów energii była też zróżnicowana między branżami, ale w kilku grupach (w 5 z 76 branż, jak u 

organizatorów turystyki czy obsłudze nieruchomości) koszty te zmniejszyły się r/r, a jednocześnie w 6 

branżach rosły w tempie trzycyfrowym (np. w produkcji papieru czy produkcji wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych koszty energii zwiększyły się ponad dwukrotnie r/r, przy 

rosnących, ale znacznie wolniej obrotach). 

Kolejny kwartał wzrosła dynamika kosztów surowców i materiałów przeznaczonych do produkcji – w 

I kw. zwiększyły się one o 44,9% r/r, a zatem wyraźnie szybciej niż przychody, wnosząc do dynamiki kosztów 

operacyjnych 12,7 pp., tj. najwięcej wśród pozostałych składowych. Udział tego kosztu w kosztach 

operacyjnych podniósł się do 31,4% i był najwyższy od 1994 r., co oznacza wyraźne przełamanie trendu 

 
9 Koszty stałe zostały policzone jako koszty sprzedanych produktów po odjęciu kosztów surowców i materiałów 

wykorzystywanych do produkcji, kosztów towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży oraz ½ wartości kosztów usług 

obcych  
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spadkowego obserwowanego w poprzednich latach, związanego m.in. ze wzrostem znaczenia kosztów 

usług.  Analiza danych finansowych w klasach wyznaczonych w oparciu o udział kosztów surowców w 

kosztach pokazała jednak, że firmy z wysokim udziałem tych kosztów odznaczają się średnio wyższą 

rentownością niż pozostałe przedsiębiorstwa.  

W grupie kosztów surowców w dalszym ciągu wyraźnie szybciej rosły wydatki na surowce importowane 

niż zakupione w kraju, choć dynamika importowanych surowców (50,7 r/r) nieco osłabiła się w ciągu 

kwartału, zaś dynamika surowców zakupionych w kraju wzrosła (do 40,5% r/r). Na wysokie tempo wzrostu 

kosztów surowców i materiałów importowanych wpływ miały m.in.: rosnące światowe ceny nośników 

energii, braki szeregu dóbr wynikające z zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, na co nałożyło się 

osłabienie złotego. Wśród branż, które najsilniej odczuły wzrost kosztów dóbr importowanych, były: 

energetyka, przemysł paliwowy, produkcja metalowych wyrobów gotowych oraz przemysł chemiczny, przy 

czym energetyka, przemysł metalowy i chemiczny doświadczyły znacznego wzrostu wydatków także na 

surowce zakupione w kraju. 

Kolejnym, istotnym, czynnikiem podnoszącym koszty były rosnące wydatki na zakup towarów do dalszej 

odsprzedaży (wzrost o 30,7% r/r). Udział towarów w kosztach sprzedaży stanowi obecnie 34,9%, a wzrost 

tych zwiększył o 10,7 pp. dynamikę kosztów. W I kw. br. najważniejszy dla wzrostu tej kategorii był wzrost 

wydatków na towary importowane (o 39%  r/r, tj. powyżej tempa wzrostu przychodów), a wolniej rosły 

koszty towarów zakupionych w kraju (27,7% r/r), choć tutaj dynamika kosztów krajowych zaczęła „gonić” 

dynamikę zagranicznych.  

Wśród kosztów, które rosły wolniej niż w poprzednim kwartale, ale jednak wciąż w tempie dwucyfrowym, 

znalazły się wydatki na usługi obce oraz wynagrodzenia (o płacach szerzej mowa w rozdziale „Koszty pracy 

i wydajność”). Wzrost kosztów usług obcych w I kw. br. wyniósł 20,2% r/r i w rezultacie dodał 2,9 pp. do 

dynamiki wzrostu kosztów sprzedaży, zaś wzrost kosztów wynagrodzeń dodał 1,7 pp. Najsilniejszy wzrost 

wydatków na zakup usług obcych był obserwowany w logistyce, transporcie oraz handlu detalicznym i 

hurtowym.  

Wykres 28 Główne składowe wyniku finansowego 

brutto (dane kwartalne, w mld zł)   

 

Wykres 29 Wynik finansowy na sprzedaży i wynik 

finansowy netto (dane kwartalne, s.a., w mld zł)   

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
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Wykres 30 Wskaźnik rentowności obrotu netto 

(dane kwartalne) 

Wykres 31 Udziały wybranych kosztów 

operacyjnych  

 

 

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

Wykres 32 Parametry rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto 
 

Wykres 33 Mediana rozkładu wskaźników 

rentowności obrotu netto w klasach udziału 

kosztów surowców w kosztach operacyjnych 

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

Wykres 34 Wskaźnik rentowności sprzedaży  

(dane kwartalne)  

Wykres 35 Dynamika wybranych elementów 

kosztów sprzedaży (dane kwartalne) 

  

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Wykres 36 Dynamika ważniejszych składowych 

kosztów sprzedaży w I kw. 2022 r. na tle swoich 

historycznych zmian (dane kwartalne; 1, 2 i 3 

kwartyl oraz maksimum dotyczą dynamik kosztów 

mierzonych w okresie 2007-2022)  

Wykres 37 Wrażliwość przedsiębiorstw na wzrost 

kosztów (odsetek jednostek rentownych w 

zależności od wzrostu wybranego kosztu przy 

innych warunkach niezmienionych; punkt 0 na osi 

poziomej-brak wzrostu kosztów; w tabeli udział 

kosztów w kosztach sprzedaży) – dane za I kw. 

 

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

Poza dynamicznie rosnącym wynikiem na sprzedaży wynik finansowy z całokształtu działalności w 

I kw. br. nieznacznie powiększyła również poprawa wyniku na operacjach finansowych. Było to efektem 

dalszej redukcji strat z tego tytułu (straty zmniejszyły się o połowę r/r, tj. o 1,1 mld zł). Warto podkreślić, że 

mniejsze straty zostały wygenerowane mimo rosnących odsetek od kredytów (wynik na odsetkach 

zmniejszył się o 0,4 mld zł r/r) i wzrostu ujemnych różnic kursowych (o 0,6 mld zł r/r). Poprawa wyniku na 

operacjach finansowych była bowiem efektem wyższych dywidend i zysków z tytułu sprzedaży i aktualizacji 

aktywów finansowych. Natomiast zmiany wyniku na pozostałej działalności operacyjnej - spadek o 9,3 mld 

zł r/r z powodu  m.in. strat na sprzedaży i aktualizacji majątku trwałego - działały w I kw. br. w kierunku 

obniżenia wyniku z całokształtu działalności.   

Ze względu m.in. na rosnące stopy procentowe  w I kw. br. koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek  

powiększyły się w SP o 62,5% r/r, ale ich udział w kosztach ogółem SP pozostał niewielki - wzrósł do 0,28%; 

również historycznie, gdyż wynoszące 0,66% maksimum osiągnął w 2013 r. Wzrost tej kategorii kosztów 

nieznacznie też zwiększył - bo o 0,15 pp. - dynamikę kosztów ogółem. Wśród branż PKD najwyższy udział 

kosztów odsetkowych charakteryzuje wynajem i dzierżawę, w której  sięga 4,2% kosztów ogółem. Bardzo 

dobra sytuacja finansowa SPN w I kw. br., relatywnie niski odsetek kredytobiorców oraz niski udział 

kosztów odsetkowych sprawiają, że w najbliższym czasie bezpośredni wpływ wzrostu stóp procentowych 

na zwiększanie się ryzyka straty będzie stosunkowo łagodny (por. Wykres 37).  

W I kw. br. proces poprawy rentowności SP z całokształtu działalności zatrzymał się, mimo utrzymania 

się nadal rosnącej rentowności sprzedaży. Zagregowana rentowność sprzedaży osiągnęła maksimum 

historyczne i wyniosła w I kw. br. 6,7% i była o 0,7 pp. wyższa niż przed rokiem. Maksimum osiągnął również 

wskaźnik rentowności sprzedaży pozbawiony wahań sezonowych (6,7%, tj. o 0,6 pp. powyżej poziomu 

sprzed roku). Zagregowana rentowność obrotu netto zmniejszyła się zaś o 0,2 pp. r/r do 5,2%, , nadal jednak 

wyraźnie przewyższając nie tylko medianę (4,1%), ale też trzeci kwartyl rozkładu (4,7%) tego wskaźnika w 
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horyzoncie jego obserwacji (od 2004 r.). Wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych również zanotował 

spadek r/r – z 5,5% do 5,4%. 

W sektorze dużych przedsiębiorstw w I kw. br. rentowność poprawiła się także na poziomie pojedynczych 

firm - nastąpił wzrost odsetka firm rentownych (do 70,6%). Zwiększyły się również mediana i inne statystyki 

rozkładu rentowności obrotu netto (mediana wzrosła z 3,3% rok wcześniej na 3,5%). Jednak na tle 

poprzednich kwartałów skala poprawy rentowności wyraźnie obniżyła się, co wynikało zarówno z 

wygaśnięcia efektu niskiej bazy odniesienia, jak i z dynamicznie rosnących cen zaopatrzeniowych, 

przekładających się na szybki wzrost kosztów. 

Rentowność sektora przedsiębiorstw w przekroju branżowym pozostała jednak wyraźnie zróżnicowana. 

Zwiększył się udział branż wykazujących zyski i jednocześnie zmniejszyła się liczba tych, które 

zanotowały wzrost rentowności, a przy tym w części branż zanotowano pozytywne zmiany na poziomie 

zagregowanym i niekorzystne na poziomie jednostkowym. Do sekcji PKD, które zwiększyły zyski zarówno 

w ujęciu zagregowanym, jak i w postaci wzrostu odsetka firm obserwujących poprawę rentowności można 

zaliczyć górnictwo (w którym zyski zwiększyły się wielokrotnie w ciągu roku - o 3,3 mld zł). Poprawę w 

ujęciu zagregowanym i na poziomie jednostkowym zanotowały również handel i transport. Natomiast w 

energetyce na poziomie zagregowanym miał miejsce znaczny wzrost wyników (o 70% r/r zwiększył się 

wynik finansowy netto), ale rentowność branży spadła. Głębsza analiza pokazała także, że sytuacja 

finansowa pogorszyła się tam w większości firm  (mediana rozkładu wskaźnika rentowności zmniejszyła się 

r/r z 12% do 7,5%). Niejednoznaczna sytuacja miała miejsce w Przetwórstwie Przemysłowym. Na poziomie 

zagregowanym wzrost zysków był tam znaczny (wynik finansowy netto wzrósł o 71,7% r/r), zanotowano 

również wzrost rentowności sprzedaży (z 7,2% do 9,6% w ciągu roku). Dokładniejszy podział pokazał jednak 

poprawę kondycji finansowej firm oferujących dobra energetyczne, zaopatrzeniowe i konsumpcyjne 

nietrwałe (takie jak przemysł spożywczy) i pogarszającą się – w firmach  oferujących dobra inwestycyjne i 

konsumpcyjne trwałe. Ponadto, mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto po okresie wzrostów 

i bardzo dobrych poziomów z 2021 r. wykazuje w branżach przetwórczych tendencje spadkowe.  

Wyraźne pogorszenie wyników miało natomiast miejsce w branżach usługowych, poza handlem i 

transportem. Usługi te, w tym np. branża IT czy ochrona zdrowia, zanotowały zarówno spadek zysków na 

poziomie zagregowanym, jak i na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa w postaci spadku mediany 

rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto. O pogorszeniu kondycji świadczą również wyniki sekcji 

budowlanej. Spadki rentowności widoczne były tam zarówno na poziomie zagregowanym, jak i na poziomie 

pojedynczego przedsiębiorstwa. 

Ze względu na silny wzrost cen surowców o charakterze energetycznym, warto przyjrzeć się bliżej sytuacji 

w grupie firm, które potencjalnie mogłyby skorzystać na wysokich cenach tego typu produktów najbardziej 

(do takich przedsiębiorstw zaliczono część branży górniczej, energetykę oraz przemysł paliwowy). Ocena 

sytuacji finansowej nie pokazała jednak znaczących różnic między przedsiębiorstwami oferującymi dobra 

energetyczne i pozostałą grupą firm w ciągu ostatnich analizowanych kwartałów, a zatem w okresie, kiedy 

wzrost cen surowców znacznie przybrał na sile. Widoczne jest, że w ostatnich latach poziom wskaźników 

wykazywał okresowo duże rozbieżności między przedsiębiorstwami, ale obecnie mimo, że takie różnice 

utrzymały się, to jednak po okresie pandemii poprawa sytuacji była obserwowana w całym SP, w tym 

również w pozostałych, niezwiązanych z energią branżach.  
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Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej10 w relacji do analogicznego okresu ub.r. przyczynił się 

wzrost produktywności pracy, związany z istotnym zwiększeniem skali działalności – szczególnie w wysoko 

produktywnym przemyśle. Dodatkowo wysoka dynamika produkcji, a także silny wzrost cen produkcji 

(głownie w przemyśle), wpłynęły na spadek udziału mniejszych kategorii kosztów (tj. amortyzacji, kosztów 

podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych) w relacji do dynamicznie rosnącej wartości sprzedaży. 

Obniżyły się także realne wynagrodzenia, urealnione wskaźnikiem cen produkcji globalnej sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych11. Negatywnie na dynamikę wskaźnika rentowności oddziaływało z kolei 

pogorszenie efektywności wykorzystania zaopatrzenia w materiały, surowce i usługi obce (zwiększenie 

zużycia materiałów, energii i usług obcych, w stosunku do skali produkcji), co także należy wiązać ze 

wzrostem udziału przemysłu (charakteryzującego się istotnie wyższym udziałem zużycia materiałów i 

surowców niż pozostałe sektory) w produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw. Ujemnie na kształtowanie 

się wskaźnika rentowności wpłynął również wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia względem ceny produkcji 

(por. rozdział „Ceny producentów”), choć skala wpływu tego czynnika była mniejsza niż w poprzednim 

kwartale. 

Wykres 38 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 

oraz z rentownością powyżej 5% i 10% (dane s.a.) 

Wykres 39 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto oraz sprzedaży  

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

 

 

 

 

 
10 W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników w 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 się cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze 

zmian efektywności wykorzystania czynników produkcji. 
11 Na spadek realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wpłynął silny wzrost deflatora, tj. dynamiki cen producenta w 

przemyśle. W pozostałej części sektora przedsiębiorstw koszty wynagrodzeń nadal rosły (w ujęciu r/r) szybciej niż ceny 

produkcji, choć różnica w dynamice tych kategorii była wyraźnie mniejsza niż w 2021 roku.   
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Wykres 40 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto w branżach objętych 

obostrzeniami przeciwpandemicznymi i w 

pozostałych przedsiębiorstwach  

Wykres 41 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto w wybranych sekcjach 

PKD 

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

Wykres 42 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach 

oferujących dobra i usługi energetyczne (górnictwo, 

energetyka, przemysł paliwowy) oraz w 

pozostałych przedsiębiorstwach   

Wykres 43 Mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności obrotu netto w przedsiębiorstwach z 

branż dotkniętych przez skutki wojny oraz w 

pozostałych przedsiębiorstwach (klasyfikacja w 

oparciu o czerwcowy SM NBP) 

  

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

Wykres 44 Wpływ zmian efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz zmian cen relatywnych 

na zmiany w ujęciu rocznym rentowności na działalności operacyjnej 

 

 

Uwaga: wynagrodzenia zostały urealnione wskaźnikiem cen produkcji   

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia  

W świetle wyników SM NBP oceny sytuacji w sektorze przedsiębiorstw pogorszyły się kolejny kwartał z 

rzędu i były wyraźnie gorsze niż rok wcześniej. Surowy wskaźnik ocen sytuacji spadł o 0,7 pp. kw/kw i był 

o 6,4 pp. niższy niż rok wcześniej osiągając poziom nieco poniżej pierwszego kwartyla swojego rozkładu. 

Podobnie zachował się wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych. Interpretując ten wynik należy jednak 

podkreślić, że obecnie w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji znajduje się aż 73,2% firm objętych badaniem.     

Pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw w II kw. br. nastąpiło w wielu branżach i analizowanych klasach, 

ale też w części grup można mówić o korekcie ocen w górę – po wyraźnych spadkach obserwowanych w 

poprzednim kwartale12. Spadki optymizmu ocen zauważalne były m.in. w przemyśle, zwłaszcza w 

energetyce, grupie firm samorządowych z branż związanych z dostawą, wody, ściekami i rekultywacją oraz 

w przemyśle motoryzacyjnym i innych branżach dostarczających dobra o charakterze inwestycyjnym. 

Natomiast w handlu i usługach, jak też w budownictwie (poza budownictwem mieszkaniowym), sytuacja 

została oceniona lepiej niż kwartał wcześniej.   

W II kw. br., podobnie jak kwartał wcześniej, na czele problemów z jakimi borykają się przedsiębiorstwa 

ankietowane w ramach SM NBP, wymienione zostały szybko rosnące ceny i koszty. Zjawisko to 

postrzegane jest obecnie jako jedno z najbardziej dotkliwych w całym okresie potransformacyjnym, a jego 

skala pozostaje wyraźnie powyżej swojej średniej (w II kw. br. ponad 21% firm w próbie deklarowało takie 

problemy, przy 8% średniej dla całego okresu badania). Drugim rodzącym obawy przedsiębiorców 

problemem jest nadal wojna w Ukrainie, choć ocena jego znaczenia złagodniała w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

(szerzej o skutkach wojny mowa jest poniżej). Kolejną wymienianą barierą rozwoju jest wysoka niepewność, 

którą może być związana zarówno z wojną, jak i dynamicznie zmieniającymi się cenami, wahaniami kursu 

złotego oraz zmianami przepisów. Przedsiębiorstwa zwracają także uwagę na liczne i niekorzystne w ich 

opinii zmiany przepisów, w tym szczególnie wzrost obciążeń podatkowych. Ranking problemów 

sygnalizowanych przez firmy nie zmienił się w ciągu kwartału, przy czym pogłębiły się negatywne oceny 

inflacji i trudności związanych z pozyskaniem i zakupem surowców i podzespołów. Pozostałe  bariery 

zostały uznane przez respondentów jako mniej dotkliwe niż w poprzednim badaniu.   

Na sytuację ankietowanych firm nadal istotny wpływ ma wojna w Ukrainie. Obecnie wyraźne negatywne 

konsekwencje wojny już odczuwa niemal co czwarty respondent, natomiast kolejnych 38% podmiotów 

aktualnie dostrzega lub spodziewa się w przyszłości niewielkich negatywnych efektów konfliktu. Brak 

jakichkolwiek negatywnych następstw, w tym też w dłuższym horyzoncie, deklaruje prawie 22% 

ankietowanych jednostek, a 3,5% odnotowuje pozytywny wpływ obecnej sytuacji na swoją kondycję. Wśród 

przedsiębiorstw, które już dziś doświadczają wyraźnie negatywnych skutków wojny, bieżąca sytuacja 

ekonomiczna oceniana jest jako wyraźnie gorsza niż w pozostałych grupach –  44% firm z tej klasy określa 

swoją kondycję jako słabą lub złą (przy dwa razy niższym odsetku takich ocen wśród pozostałych firm).  

 
12 Korekty te mogły wynikać z dwóch zasadniczych przyczyn. Po pierwsze, poprzednia edycja SM bazowała na danych 

zgormadzonych w okresie wybuchu wojny w Ukrainie, co mogło się przekładać na nadmierny pesymizm części respondentów. 

Po drugie, duża fala uchodźców, część rządowych instrumentów wsparcia itd. przełożyły się m.in. na poprawę sytuacji 

popytowej na wielu rynkach.   
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W podziale na branże najsilniej negatywne skutki wojny odczuły: górnictwo (poza węglowym), 

turystyka, przemysł samochodowy i maszynowy, hotelarstwo, restauracje i budownictwo. O negatywnych 

efektach tego konfliktu częściej wspominają też eksporterzy i importerzy.  

Omawiając skutki tej wojny warto też zwrócić uwagę, że w część branż pewnym zmianom uległy ich 

pierwotne oceny. Wśród branż, które początkowo nie doceniły konsekwencji związanych z tym konfliktem 

można wymienić: górnictwo (poza węglowym), produkcję odzieży, hotelarstwo czy restauracje. Natomiast 

bardziej negatywne oceny początkowe  wystawiły firmy z branż: turystyka (choć tu skutki wojny oceniane 

są nadal jako wyraźnie negatywne), reklama, wynajem i dzierżawa czy transport lądowy i działalność 

ochroniarska.  

W II kw. br. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność lekko osłabiła się względem poprzedniego 

kwartału, utrzymując się jednak na poziomie znacznie wyższym niż średnia długookresowa. Spadek 

niepewności widoczny był zarówno w grupie podmiotów już odczuwających skutki wojny ukraińsko-

rosyjskiej, jak i w pozostałej grupie przedsiębiorstw, co może wynikać z adaptacji przedsiębiorstw do nowych 

warunków, jak też ze zmiany ocen negatywnych skutków wojny.  

W II kw. br. nastroje w Europie ponownie pogorszyły się, co można wiązać z przedłużającym się okresem 

działań wojennych oraz wysoką inflacją. W Polsce reakcja wskaźnika ESI była podobna jak w UE.   

Wykres 45 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 

w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw w słabej, złej 

i bardzo złej sytuacji (w %)  

Wykres 46 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w 

grupie przedsiębiorstw odczuwających skutki 

wojny w Ukrainie oraz w pozostałych 

przedsiębiorstwach (saldo, w pp.)   

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 47 Parametry rozkładu wskaźnika ocen sytuacji bieżącej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 48 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w 

podziale sektorowym (saldo, w pp.) 

Wykres 49 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy 

(w pp., wzrost oznacza wzrost niepewności) oraz 

odsetki firm z wysoką niepewnością (w %)  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 50 Oceny niepewności w grupie 

przedsiębiorstw odczuwających skutki wojny w 

Ukrainie oraz w pozostałych przedsiębiorstwach (w 

pp., s.a.) 

Wykres 51 Bariery rozwoju w II kw. br. (odsetek 

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

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 52 Economic Sentiment Indicator   Wykres 53 Economic Sentiment Indicator w maju 

2022 r. w podziale na kraje  

 

 
Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat   

3. Prognozy sytuacji ekonomicznej i zmian rentowności 

Prognozy sytuacji ekonomicznej na najbliższy kwartał i kolejne 12 miesięcy choć nieznacznie poprawiły 

się w stosunku do poprzedniego odczytu, pozostały jednak wyraźnie pesymistyczne, kształtując się na 

jednym z niższych historycznie poziomów. Surowy wskaźnik prognoz kwartalnych osiągnął wartość minus 

8,3 punktu, tj. o 4,1 pp. powyżej wartości sprzed kwartału i o 17,2 pp. poniżej odczytu  sprzed roku. Wartość 

wskaźnika po odsezonowaniu pozostała znacznie poniżej I kwartyla obserwacji historycznych. Natomiast 

surowy wskaźnik prognoz rocznych, choć wzrósł o 4,6 pp. kw/kw, to nadal przyjmował  jedną z najniższych 

wartości od 2015 r. (brak wcześniejszych danych).  

Przedsiębiorstwa zapytane o prawdopodobieństwo wystąpienia wyraźniejszego spowolnienia w Polsce w 

ciągu najbliższych 12 miesięcy wykazały dość zróżnicowane opinie. Przekonanych w pełni lub prawie 

pewnych, że spowolnienie w kraju nastąpi było aż 35% przedsiębiorstw (firmy te uznały, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wynosi 0,9 i więcej), a dalszych 34% ocenia taką sytuację za 

bardzo prawdopodobną. W sumie więc 69% firm uznało prawdopodobieństwo wystąpienia wyraźnego 

spowolnienia za nie niższe niż 0,5. Scenariusz wyraźnego spowolnienia odrzuca natomiast całkowicie 11% 

firm, zaś pozostałych 20% uważa szanse wystąpienia tego typu trudności za niewielkie.  

Należy podkreślić, że ankietowane firmy nieco gorzej oceniały perspektywy spowolnienia w gospodarce 

Polski niż w UE. Często też korzystniej postrzegały możliwości rozwojowe własnej branży niż całej 

gospodarki, co może sygnalizować pewną niespójność formułowanych przez nie ocen makroekonomicznych 

wzrostu.  

Istotny wpływ na powyższe prognozy wywarła wojna ukraińsko-rosyjska. Roczne i kwartalne 

przewidywania firm pozostawały bowiem wyraźnie pod wpływem już obserwowanych skutków wojny. 

Przedsiębiorstwa, które już dziś dostrzegają jej negatywne efekty miały znacznie bardziej pesymistyczne 

oczekiwania niż pozostali respondenci. Trzeba jednak też zauważyć, że w obu grupach na przestrzeni 
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ostatniego kwartału prognozy te zostały skorygowane nieznacznie w górę. Tę korektę prognoz zanotowało 

większość analizowanych sekcji i klas. Wyjątek stanowiły m.in. energetyka i górnictwo, gdzie wskaźniki 

bardzo istotnie pogorszyły się w ciągu kwartału.  

Prognozy przedsiębiorców z czerwca br. przewidują spadek rentowności w SP - wskaźnik zmniejszył się 

o 1,6 pp. kw/kw, osiągając poziom 1,4 punktu, tj. 27,1 pp. poniżej poziomu sprzed roku i wyraźnie poniżej 

wartości sprzed wybuchu pandemii. Mimo pogorszenia się tych przewidywań nadal w próbie nieznacznie 

przeważają optymiści (firmy oczekujące poprawy rentowności), podczas gdy np. w przypadku prognoz 

ogólnej sytuacji liczniejsza jest grupa przewidująca pogorszenie sytuacji. Jednocześnie oceny bieżącej 

rentowności za II kw. poprawiły się nieznacznie. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność 

osiąga 43,5% ankietowanych (przy maksimum wynoszącym 52%, które odnotowano na początku 2018 r.), 

zaś na  zagranicznym - 52% przedsiębiorstw (przy maksimum 61% uzyskanym pod koniec 2018 r.).       

Wykres 54 Kwartalne prognozy sytuacji (saldo, 

w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 

poprawy i pogorszenia sytuacji (w %) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 55 Roczne prognozy sytuacji (saldo, w pp.) 

oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 

poprawy i pogorszenia sytuacji (w %)  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 56 Parametry rozkładu wskaźnika kwartalnych prognoz sytuacji 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 57 Roczne prognozy sytuacji w grupie 

przedsiębiorstw odczuwających skutki wojny w 

Ukrainie oraz w pozostałych przedsiębiorstwach 

(w pp., s.a.)  

Wykres 58 Prawdopodobieństwo wystąpienia 

głębokiego spowolnienia w Polsce w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy (na osi poziomej ocena 

prawdopodobieństwa, na osi pionowej odsetek 

firm)  

 
 Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 59 Oceny rentowności (odsetek 

przedsiębiorstw z satysfakcjonującym poziomem 

rentowności, w %)   

Wykres 60 Prognozy zmian rentowności w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy (saldo, w pp.) oraz odsetki 

prognoz wzrostu i spadku rentowności (w %)  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W II kw. 2022 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu wciąż kształtowała się na relatywnie 

bezpiecznym poziomie. Mimo aprecjacji złotego względem euro i dolara spadł odsetek przedsiębiorstw 

informujących o nieopłacalnym eksporcie, a udział nieopłacalnego eksportu w eksporcie ogółem 

ukształtował się na podobnym poziomie, jak przed kwartałem. Przyczyniło się do tego prawdopodobnie 

ograniczenie skali wahań kursu złotego w II kw. 2022 r. w porównaniu do sytuacji z przełomu lutego i marca. 

Ponadto, umocnienie złotego mogło poprawić rentowność produkcji eksportowej wymagającej importu dóbr 

zaopatrzeniowych, w szczególności w sytuacji występowania napięć w sieciach dostaw, które mogą 

zwiększać siłę przetargową eksporterów i zmniejszać ją u importerów.  

Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako barierę rozwoju obniżył się w II kw. 2022 

r. i w perspektywie historycznej kształtuje się na niskim poziomie. Wzrost bariery kursowej w I kw. 2022 

r. korespondował z najniższymi notowaniami złotego względem dolara od 2016 r. oraz najniższymi 

notowaniami złotego względem euro od 2009 r., jak również z wysoką zmiennością kursu walutowego. 

-30

-20

-10

0

10

20

2017 2018 2019 2020 2021 2022

pozostałe dotknięte przez wojnę

bez 
spowolnienia

spowolnienie 
będzie

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

35

40

45

50

55

60

65

2017 2018 2019 2020 2021 2022
sprzedaż kraj. sprzedaż zagr. eksporterzy wysp.

36,636,033,533,828,630,828,729,528,331,536,334,733,0
25,724,5

9,3 7,6 8,910,3
15,814,6

18,0
12,213,012,09,611,113,3

18,118,6

0

5

10

15

20

25

30

35

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021 2022

znaczny wzrost wzrost spadek

znaczny spadek próba



 

Szybki Monitoring NBP  27 

 

Sytuacja finansowa i jej prognozy 

Doprowadziło to do gwałtownego spadku opłacalności importu i krótkookresowego zawieszenia 

aktywności importowej przez wielu przedsiębiorców. W II kw. nastąpiła jednak aprecjacja złotego i 

zmniejszenie skali wahań kursowych, co miało szczególnie pozytywny wpływ na sytuację importerów. W 

konsekwencji obniżył się odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju.  

Wykres 61 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 62 Kurs dolara, przy którym eksport i 

import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 

[w zł] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 63 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 

kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 64 Opłacalność eksportu [w %] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Ramka 1 Elastyczność kosztów rodzajowych względem przychodów ze sprzedaży 

Dynamiczny wzrost kosztów przedsiębiorstw w ostatnim okresie powinien być postrzegany w 

szerszym kontekście zjawisk długookresowych i związanych z cyklem koniunkturalnym, a nie jedynie 

jako skutek zaburzeń podażowych wywołanych pandemią koronawirusa oraz wojną w Ukrainie. W 

długim okresie elastyczność kosztów przedsiębiorstw względem przychodów ze sprzedaży powinna 

oscylować wokół jedności13. W średnim okresie podlega ona wahaniom związanym z cyklem 

koniunkturalnym i – na poziomie zagregowanym – wykazuje zwykle ujemną zależność od dynamiki 

popytu oraz dodatnią od poziomu inflacji. W krótkim okresie wpływ na elastyczność kosztów względem 

przychodów sprzedaży mają natomiast różne zaburzenia, najczęściej o naturze podażowej lub 

regulacyjnej. Dynamiczny wzrost kosztów w ostatnim okresie należy rozpatrywać z uwzględnieniem tych 

trzech perspektyw czasowych. Po pierwsze, w latach 2012-2020 przychody ze sprzedaży rosły w szybszym 

tempie niż koszty energii, materiałów, usług obcych czy wynagrodzeń, co doprowadziło do wzrostu 

rentowności sprzedaży ponad długookresową średnią – przyspieszenie dynamiki kosztów rozpoczęte w 

2020 r. można więc postrzegać jako powrót w kierunku równowagi długookresowej14. Po drugie, w 

kierunku wzrostu elastyczności kosztów względem przychodów ze sprzedaży oddziałuje obecna faza 

cyklu koniunkturalnego (por. Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw), w ramach której dynamika 

popytu się osłabia, ale inflacja pozostaje cały czas wysoka. Po trzecie, na przedstawione procesy nakładają 

się zaburzenia krótkookresowe wynikające z pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie, a w 

szczególności zakłócenia w globalnych sieciach podażowych i łańcuchach tworzenia wartości dodanej. 

Wykres 65 Różnica między skumulowanych wzrostem przychodów ze sprzedaży a skumulowanych 

wzrostem wybranych kosztów rodzajowych w okresie 2007-2022 (2007=0, s.a.) [w pp.] 

Koszty energii i materiałów Koszty usług obcych i wynagrodzeń 

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

 

 

  

 
13 Gdyby elastyczność ta była wyższa niż jeden, wskaźnik rentowności zmierzałby do plus nieskończoności; gdyby była niższa 

niż jeden – do minus nieskończoności. 
14 Podobne wnioski płyną z analizy kointegracji bazującej na wektorowym modelu korekty błędem (VECM – Vector Error 

Correction Model). 
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Ramka 2 Oceny poziomu niepewności 

Ramka zawiera zaktualizowane, na podstawie wskaźników bazujących na najnowszych danych z 

Szybkiego Monitoringu NBP15, oceny poziomu niepewności doświadczanej przez ankietowane firmy. 

Oceny oraz bariera niepewności obniżyły się, ale wciąż kształtują się na bardzo wysokich poziomach. 

Wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa. W II kw. 2022 

r. odsetek przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej sytuacji jako wysoką obniżył się do 

ok. 21,5%, a odsetek przedsiębiorstw wskazujących na niepewność jako barierę rozwoju – do 8,3%. 

Odczyty te są niższe niż przed kwartałem, ale wyższe od wyników z II kw. 2020 r., gdy wybuchła 

pandemia koronawirusa. Odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa wzrósł w 

II kw. 2022 r. do ok. 7,7%, ale nie jest on tak wysoki jak w II kw. 2020 r., kiedy to wyniósł ok. 9,5%. 

W I kw. 2022 r. prognozy kwartalnych zmian sytuacji ekonomicznej formułowane przez 

przedsiębiorstwa były zbyt pesymistyczne w porównaniu do ich realizacji w II kw. 2020 r. Wzrósł 

bowiem odsetek przedsiębiorstw, które w poprzednim kwartale oczekiwały pogorszenia lub braku zmian 

sytuacji ekonomicznej w relacji kwartalnej, podczas gdy w rzeczywistości nastąpiła jej poprawa. Podobnie, 

spadł odsetek przedsiębiorstw, które oczekiwały poprawy lub braku zmian sytuacji ekonomicznej, 

podczas gdy w rzeczywistości nastąpiło jej pogorszenie. Wyniki te korespondują ze spadkiem 

heterogeniczności prognoz zmian sytuacji ekonomicznej oraz popytu w II kw. Mimo wyższego poziomu 

niepewności deklarowanego przez przedsiębiorstwa skala błędów ex post prognoz zmian sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstw jest obecnie dużo mniejsza niż podczas wybuchu pandemii koronawirusa. 

Może to wynikać z faktu, że przedsiębiorstwa dysponują pewnym doświadczeniem wyniesionym z 2014 

r., kiedy to Rosja dokonała zbrojnej aneksji Krymu. 

Wykres 66 Odsetki przedsiębiorstw oceniających 

niepewność jako wysoką oraz wskazujących na 

niepewność jako barierę rozwoju [w %, s.a.]  

Wykres 67 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej 

ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz 

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

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

 

 
15 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 04/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_4_kw_2019.pdf . 
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Wykres 68 Heterogeniczność prognoz popytu, 

sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt., s.a.] 

Wykres 69 Odsetek przedsiębiorstw błędnie 

prognozujących kwartalne zmiany sytuacji 

ekonomicznej (ocena ex post) [s.a., w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Koszty pracy i wydajność 

1. Koszty pracy i zatrudnienie – dane GUS 

Koszty pracy od czterech kwartałów rosły w wyraźnie wolniejszym tempie niż pozostałe kategorie 

kosztów. W efekcie w I kw. 20022 r. nastąpił dalszy spadek ich udziału w kosztach działalności 

operacyjnej – według ostatniego odczytu wyniósł on 11,3% (tj. o 1,7 pp. mniej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku). Dynamika r/r kosztów pracy w I kw. br. była wysoka na tle danych historycznych i wyniosła 

13,1 % (spadek o niecałe 2 pp. względem IV kw. 2021 r.) – jednak znacznie niższa niż dynamika pozostałych 

kosztów. Sumaryczne koszty operacyjne były bowiem o ponad 30% wyższe niż w ubiegłym roku. 

Wykres 70 Dynamika r/r kosztów pracy  na tle 

dynamiki kosztów ogółem i innych wybranych 

kategorii kosztów [%] 

Wykres 71 Udział kosztów pracy w kosztach 

działalności operacyjnej [%, pp.]  

  

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

Zdecydowanie największy wkład do wzrostu kosztów pracy miała dynamika r/r przeciętnego 

wynagrodzenia – w I kw. 2022 r. wyniosła ona 11,6% co jest wynikiem znacznie przewyższającym 

długookresową średnią. W I kw. 2022 r. odnotowano jednak umiarkowany spadek tempa wzrostu 

przeciętnej płacy względem poprzedniego odczytu (11,6% r/r vs 13,4% r/r w IV kw. 2021 r.), przy czym nadal 

ostatni odczyt przewyższa medianę historycznych wartości16 tego wskaźnika o ponad 6 pp..  

Jednocześnie przeciętna płaca wzrosła w ujęciu r/r niemal we wszystkich działach PKD. Zróżnicowanie 

branżowe dynamiki przeciętnej płacy zmniejszyło się jednak w stosunku do rekordowego pod tym 

względem IV kw. 2021 r. Choć nadal utrzymuje się na wyższym niż zazwyczaj poziomie, to generowane jest 

głównie przez nadzwyczaj wysokie wyniki w niektórych branżach. Tylko w 2 (na 76) działach PKD 

przeciętna płaca spadła w ujęciu r/r  i jest to najmniejsza historycznie liczba działów z ujemną dynamiką 

wynagrodzeń. Można więc wnioskować, że zjawisko silnego wzrostu płac w SPN w I kw. 2022 r. miało 

charakter powszechny.   

 
16 Historycznych wartości tj. notowanych od 2006 r.  
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Wykres 72 Dynamika r/r przeciętnej płacy [%] Wykres 73 Poziom, zmiana kw/kw i zróżnicowanie 

branżowe dynamiki r/r przeciętnej płacy na tle 

danych historycznych   

 

 

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

Mimo szybkiego tempa wzrostu płac dynamika wydajności pracy w I kw. 2022 r. pozostała wyższa, choć 

nie we wszystkich sektorach gospodarki. Przewaga dynamiki wydajności pracy nad dynamiką przeciętnej 

płacy obserwowana była w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2021 r. we wszystkich analizowanych 

sektorach (tj. w budownictwie, przemyśle, transporcie, handlu i usługach). W I kw. 2022 r. tempo wzrostu 

wydajności pracy w ujęciu zagregowanym wciąż pozostało szybsze od tempa wzrostu przeciętnej płacy (o 

blisko 18 pp. w przypadku wydajności liczonej w oparciu o sprzedaż i o niecałe 4 pp. w przypadku 

wydajności liczonej w oparciu o wartość dodaną brutto). Pojawiło się jednak silne zróżnicowanie branżowe 

relacji między dynamiką wydajności a dynamiką płac – zdecydowanie najkorzystniejsza sytuacja miała 

miejsce w przemyśle (przewaga dynamiki wydajności wyniosła ponad 30 pp. wg sprzedaży i ponad 11 pp. 

wg wartości dodanej). Wydajność rosła szybciej niż płace również w handlu. W budownictwie i usługach 

przewaga dynamiki wydajności pracy występowała tylko w przypadku wydajności mierzonej sprzedażą, a 

w transporcie płace rosły nieznacznie szybciej od wydajności.   

Wykres 74 Dynamika r/r wydajności pracy na tle 

dynamiki r/r przeciętnej płacy [%] 

Wykres 75 Różnica między dynamiką wydajności 

pracy wg sprzedaży a dynamiką przeciętnej płacy 

w poszczególnych sektorach [pp.]  

  

Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Po kolejnym, nieznacznym, wzroście w stosunku do poprzedniego kwartału dynamika r/r zatrudnienia 

osiągnęła poziom bardzo zbliżony do długookresowej średniej (1,6% r/r). W I kw. 2022 r. dynamika r/r 

zatrudnienia ukształtowała się na poziomie 1,6% r/r tj. o 0,2 pp. więcej od wyniku z IV kw. 2021 r. Jest to 

czwarta z rzędu dodatnia wartość dynamiki zatrudnienia po serii ujemnych odczytów z 2020 r. Wzrost 

zatrudnienia widać również na poziomie danych jednostkowych – większy odsetek firm zwiększył 

zatrudnienie względem analogicznego okresu ubiegłego roku niż je zmniejszył. 

Zróżnicowanie branżowe dynamiki zatrudnienia, choć relatywnie małe na tle całego szeregu czasowego 

(od 2006 r.),  jest zauważalnie wyższe niż wyniki notowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Jego przyczyną 

są przede wszystkim wysokie dynamiki obserwowane w niektórych branżach – w 12 działach PKD (na 76 

analizowanych) tempo wzrostu zatrudnienia przekroczyło 10% r/r i jest to największa liczba branż z 

dwucyfrową dynamiką obserwowana od początku 2020 r. Spośród 8 głównych sektorów gospodarki17 w I 

kw. 2022 r. zatrudnienie najszybciej rosło w usługach (5% r/r), a najszybciej spadało w budownictwie (-4% 

r/r). 

Wykres 76 Dynamika r/r zatrudnienia [%] Wykres 77 Poziom, zmiana kw/kw i zróżnicowanie 

branżowe dynamiki r/r zatrudnienia na tle danych 

historycznych   

 

 

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

2. Oceny i prognozy dot. rynku pracy – dane ankietowe 

Najnowsze wyniki SM mogą wskazywać na dalszą normalizację popytu na pracę - drugi kwartał z rzędu 

zmniejszył się bowiem udział firm mających wakaty oraz udział przedsiębiorstw planujących wzrost 

zatrudnienia w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy. Mimo spadku kw/kw oba te wskaźniki wciąż są jednak 

na relatywnie wysokim poziomie.  Udział firm deklarujących wolne posady w najnowszej edycji badania 

wyniósł 46,4% tj. o ok. 1 pp. mniej niż w poprzednim kwartale i ok. 1 pp. więcej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku. Mimo spadku w stosunku do poprzedniego kwartału wartość tego wskaźnika jest relatywnie 

wysoka na tle danych historycznych (o ponad 4 pp. wyższa od średniej z ostatnich 5 lat). Jedyne sektory 

gospodarki18, w których w ujęciu kw/kw zauważalnie wzrósł udział przedsiębiorstw z wakatami to transport 

 
17 Budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, gospodarka wody i odpadów  
18Spośród 8 analizowanych: budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, 

gospodarka wody i odpadów 
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(wzrost o 4,8 pp.) i budownictwo (wzrost o 3,5 pp.). W konsekwencji transport19 stał się branżą, w której 

problem braku pracowników jest największy – nieobsadzone miejsca pracy zgłasza tam 57% firm (nie jest to 

jednak historyczne maksimum – minimalnie wyższe wyniki notowane były w III i IV kw. 2021 r.).   

Na nieznacznie niższym niż w poprzednim kwartale poziomie ukształtował się również udział 

przedsiębiorstw wskazujących na braki kadrowe jako na barierę rozwoju (spadek z 5,4% do 4,7%). Także w 

przypadku tego wskaźnika widoczne jest zróżnicowanie sektorowe – na niedobór pracowników najczęściej 

skarżą się firmy transportowe (9% ankietowanych twierdzi, że jest to przeszkoda w rozwoju firmy, dla 

pozostałych branż wartość ta nie przekracza 6%). 

Wykres 78 Odsetek firm mających wakaty; odsetek 

firm wskazujących na braki kadrowe jako barierę 

rozwoju [%] 

Wykres 79 Wskaźnik kwartalnych prognoz 

zatrudnienia [pp.] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia spadł o ok. 1 pp. w stosunku do poprzedniego odczytu 

kształtując się na poziomie 22,6 pp. (przy czym blisko 30% ankietowanych firm zamierza zwiększyć 

zatrudnienie, a ok. 7% planuje je zredukować, dane odsezonowane). Jest to jednak wyraźnie mniejszy spadek 

niż  odnotowany w poprzedniej edycji badania (-7 pp.), a sam wskaźnik utrzymuje się na wysokim poziomie 

na tle danych historycznych (przewyższa długookresową średnią o ponad 20 pp.). Mimo spadku ogólnego 

wskaźnika zatrudnienia, w niektórych sektorach odnotowano jego istotny wzrost w stosunku do 

poprzedniego kwartału – przede wszystkim w energetyce (wzrost o 17 pp. kw/kw) oraz w tych branżach, w 

których nasilił się problem wakatów tj. w transporcie (wzrost o 11 pp. kw/kw) i budownictwie (wzrost o 8 

pp. kw/kw). Natomiast w kierunku pogorszenia prognoz zatrudnienia najsilniej oddziałuje przetwórstwo 

przemysłowe (spadek o 4 pp. kw/kw) i usługi (spadek  o 3 pp. kw/kw).  

W stosunku do poprzedniego odczytu pogorszyły się również prognozy zatrudnienia w perspektywie 

kolejnych 12 miesięcy; i to w większym stopniu niż prognozy kwartalne (spadek o 5 pp. kw/kw). Tym 

samym saldo rocznych prognoz zatrudnienia zbliżyło się do salda prognoz kwartalnych (dotychczas 

 
19 Problem podaży pracy w branży transportowej szerzej poruszany był w poprzedniej edycji raportu Szybki Monitoring – 

pokazano wówczas widoczne narastanie odsetka firm transportowych informujących o wolnych posadach wraz z upływem 

kolejnych dni wojny rosyjsko – ukraińskiej.  
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prognozy roczne były bardziej optymistyczne niż kwartalne). Może to świadczyć o tym, że ankietowane 

firmy z większą niż zazwyczaj ostrożnością podchodzą do prognoz z dłuższym horyzontem czasowym.  

Presja płacowa nasiliła się względem poprzedniego kwartału, choć skala jej wzrostu jest wyraźnie 

mniejsza niż w drugiej połowie 2021 r. Po niewielkim spadku w I kw. br. udział firm informujących o 

wzmożeniu nacisków na wzrost płac ponownie zaczął rosnąć (wzrost o 4 pp. kw/kw), ale nie tak 

dynamicznie, jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku (wzrost o 10 pp. kw/kw). Odsetek przedsiębiorstw 

odczuwających presję płacową jest jednak obecnie na najwyższym historycznie poziomie i wynosi 80,2% (z 

czego ok. połowa deklaruje, że presja nasiliła się względem poprzedniego kwartału, a druga połowa 

informuje, że presja jest, ale nie nasiliła się).   

Mimo rekordowego poziomu presja płacowa nie jest obecnie, w opinii respondentów, największą bolączką 

firm w okresie wysokiej inflacji. W świetle oceny siły oddziaływania na kondycję firmy uplasowała się ona 

na 7 miejscu wśród 10 wymienionych potencjalnych skutków dynamicznie rosnących cen. Ankietowane 

przedsiębiorstwa oceniły, że silniejszy wpływ na ich funkcjonowanie mają takie zjawiska jak: wzrost kosztów 

zaopatrzenia, ogólna niepewność i trudności w planowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej, 

nieprzewidywalność cen, niedobory surowców i materiałów. Niespełna 22% firm wskazało, że naciski na 

wzrost wynagrodzeń w I półroczu br. miały silny wpływ na ich sytuację, 33% uznało, że wpływ ten był 

umiarkowany, 27% zaklasyfikowało go jako niewielki, a 18% jako pomijalny.  

Po raz pierwszy od roku, w ocenie firm, nie pogorszyła się relacja między tempem wzrostu płac i 

wydajności pracy. Wzrósł (o ok. 1 pp. kw/kw) udział przedsiębiorstw oceniających, że wydajność pracy rosła 

szybciej niż płace i jednocześnie nieznacznie spadł kw/kw (z 30,9% do 30,6%) udział firm twierdzących, że 

wynagrodzenia w minionym kwartale wzrosły w większym stopniu niż wydajność pracy. Choć spadek tego 

drugiego odsetka jest bardzo mały to warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 4 kwartałów notowano wyłącznie 

wzrosty tej kategorii; i to o kilka punktów procentowych.  

Wykres 80 Udział firm odczuwających presję 

płacową; udział firm wskazujących na presję 

placową/wysokie koszty pracy jako barierę rozwoju 

[%] 

Wykres 81 Udział firm oceniających, że płace w 

firmie wzrosły w większym stopniu niż wydajność 

pracy; udział firm oceniających, że płace wzrosły w 

mniejszym stopniu niż wydajność pracy [%] 
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Koszty pracy i wydajność 

Udział firm prognozujących wzrost wynagrodzeń w ciągu kolejnych 3 miesięcy wzrósł o ponad 3 pp. 

kw/kw, lecz po przeważeniu zatrudnieniem odsetek ten pozostał na poziomie zbliżonym do 

poprzedniego odczytu. Odsetek przedsiębiorstw przewidujących wzrost przeciętnej płacy w kolejnym 

kwartale wzrósł z 45% do 48,5% - osiągając tym samym najwyższy notowany dotąd poziom. Wzrost ten 

jednak zanika po przeważaniu odpowiedzi zatrudnieniem (51,1% vs 51,3%).  

Średnia wysokość prognozowanej podwyżki wynagrodzeń trzeci kwartał z rzędu utrzymuje się na 

podwyższonym (względem danych historycznych) poziomie. Podobnie, jak w poprzednich dwóch 

edycjach badania, średnia wysokość deklarowanych przez firmy podwyżek wynosi około  7% tj. o niecałe 2 

pp. więcej od długookresowej średniej (5,3%). Miary pozycyjne rozkładu prognozowanych wysokości 

podwyżek również pozostały takie same, jak w dwóch poprzednich kwartałach.  

Wykres 82 Udział firm prognozujących wzrost 

przeciętnego wynagrodzenia w kolejnym kwartale 

s.a. [%] 

Wykres 83 Średnia wysokość prognozowanych 

podwyżek płac wraz z miarami pozycyjnymi 

rozkładu  [%] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Udział przedsiębiorstw, które przewidują podniesienie płac w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, podobnie 

jak przy prognozach kwartalnych, wzrósł o kilka punktów procentowych w ujęciu kw/kw. W przypadku 

prognoz z dłuższym horyzontem czasowym wzrosła jednak dodatkowo zarówno średnia wysokość 

prognozowanej podwyżki (z 7,7% w poprzednim kwartale do 8,7% - jest to istotny wzrost na tle danych 

historycznych), jak i mediana rozkładu (z 7% do 8%). Mediana prognozowanych na kolejne 12 miesięcy 

podwyżek płac zaczęła rosnąć pod koniec ubiegłego roku, w odróżnieniu od prognoz kwartalnych, gdzie 

wartość ta wciąż jest stabilna (5%).  

Warto odnotować, że największy wzrost w ujęciu kw/kw udziału firm prognozujących podwyżki miał 

miejsce nie w tych sektorach, w których najbardziej nasiliła się presja płacowa, lecz w tych, w których 

odnotowano największą poprawę prognoz popytu względem poprzedniego kwartału - tj. w budownictwie i 

handlu. W poprzedniej edycji badania to właśnie w tych dwóch sektorach odnotowano z kolei największe 

spadki kw/kw zarówno prognoz podwyżek płac jak i prognoz popytu. Może to być zatem korekta nazbyt 

pesymistycznych prognoz czynionych przez firmy budowalne i handlowe pod koniec I kw. br.  

Dane ankietowe sugerują, że prognoza przyszłej kondycji ekonomicznej firmy może być obecnie ważnym 

czynnikiem determinującym skłonność do podnoszenia płac. W grupie przedsiębiorstw, które prognozują 
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Koszty pracy i wydajność 

poprawę swojej sytuacji w kolejnym kwartale jest wyraźnie wyższy udział tych, którzy planują podwyżki 

wynagrodzeń niż wśród firm, które przewidują pogorszenie swojej sytuacji, mimo, że w tej drugiej grupie 

presja płacowa jest znacznie silniejsza. W oparciu o analizę danych historycznych można powiedzieć, że 

zazwyczaj wśród przedsiębiorstw z negatywnymi prognozami sytuacji obserwowana jest silniejsza presja 

płacowa i mniejsza skłonność do podnoszenia płac. Według ostatniego odczytu zróżnicowanie tych grup 

pod kątem odczuwania presji płacowej jest jednak rekordowo duże, a rozbieżność w prognozach podwyżek 

wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat. W firmach przewidujących 

poprawę swojej sytuacji presja płacowa utrzymuje się na mniej więcej stabilnym poziomie od trzech 

kwartałów, a odsetek respondentów planujących podniesienie płac rośnie, natomiast w grupie firm 

prognozujących pogorszenie własnej kondycji presja płacowa rośnie szybciej niż udział planujących 

podwyżki. Może to świadczyć, o tym, że część firm, mimo rekordowo wysokiej presji płacowej, wstrzymuje 

się z planami podnoszenia płac ze względu na przewidywane pogorszenie swojej sytuacji.  

Wykres 84 Różnica w udziale firm z nasiloną presją płacową między grupą firm prognozujących poprawę 

swojej sytuacji a grupą firm prognozujących pogorszenie swojej sytuacji oraz różnica w udziale firm 

planujących podwyżki płac między grupą firm prognozujących poprawę swojej sytuacji a grupą firm 

prognozujących pogorszenie swojej sytuacji [pp.] 
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Inwestycje 

Inwestycje 

1. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw 

Dynamika wzrostu r/r inwestycji w przedsiębiorstwach hamowała na przestrzeni ostatnich trzech 

kwartałów i w I kw. b.r. odnotowano tylko niewielki realny ich wzrost w skali rocznej (spadek do 1,4% 

r/r z 5% r/r w pop. kw., defl. NBP), przy dwucyfrowym wciąż wzroście w ujęciu nominalnym (10,4% r/r). 

Niekorzystnie na dynamikę r/r inwestycji oddziaływał efekt bazy, ze względu na rozpoczęty przed rokiem 

proces ich wzrostu, ale spowolnienie inwestycji widoczne było także w relacji do stałej podstawy odniesienia, 

a nakłady po raz pierwszy od dwóch lat obniżyły się też w relacji do majątku przedsiębiorstw (spadła stopa 

inwestycji). Jednocześnie nwestycje w SPN były nadal bardzo niskie w relacji do cash flow – zwłaszcza w 

MSP. Odnotowano natomiast poprawę (po odsezonowaniu) realnej dynamiki inwestycji w ujęciu kw/kw. 

Wykres 85 Dynamika inwestycji średnich i dużych 

przedsiębiorstw niefinansowych [w %] 

Wykres 86 Stopa inwestycji [inwestycje do majątku, 

w %] 

 

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

Wykres 87 Dynamika inwestycji kw/kw [w %, s.a., 

ceny stałe] 

Wykres 88 Przeciętna (medianowa) dynamika 

inwestycji kwartalnych [w %, r/r, ceny bieżące] 
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Inwestycje 

Osłabienie aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach w I kw. było zgodne z oczekiwaniami z 

Szybkiego Monitoringu. 

W warunkach wyraźniejszego wzrostu cen dóbr inwestycyjnych ocena ilościowa aktywności inwestycyjnej, 

zwłaszcza przy braku deflatorów na poziomie zdezagregowanym, jest trudna. Bardziej obiektywne mogą tu 

być wskaźniki o charakterze relacyjnym, które w pewnym stopniu mogą być odporne na wpływ zmian 

poziomu cen, jak np. tj. stopa inwestycji (która z kolei jest zaburzona przez brak aktualizacji wyceny majątku 

w firmach). Wskazują one na utrzymywanie się relatywnie wysokiej (na tle wcześniejszych danych) skali 

inwestycji i tylko nieznaczne jej obniżenie kw/kw. Jednocześnie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się 

koncentracja nakładów i lekko obniżył się udział inwestorów.  

Wykres 89 Przeciętna (medianowa) stopa 

inwestycji [inwestycje do majątku, w %] 

Wykres 90 Udział inwestorów i udział s.a. firm 

nominalnie zwiększających inwestycje r/r [w % 

przedsiębiorstw] 

  

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

W układzie sektorowym realnie r/r wyraźniej wzrosły jedynie nakłady na środki transportu (wzrost o 

5,4% r/r, defl. GUS20, nominalny wzrost o 14,4% r/r) - we wszystkich grupach rodzajowych wzrost cen dóbr 

inwestycyjnych silnie ograniczał realne dynamiki nakładów (po ok. 9 pp). W efekcie odnotowano jedynie 

słaby realny wzrost nakładów budowalnych (+1,4% r/r, nominalny wzrost o 10,9% r/r) i lekki spadek 

nakładów na maszyny i urządzenia (-0,3% r/r, nominalny wzrost o 8,3% r/r). W niektórych obszarach 

wskaźniki realne obniżał także nominalny spadek nakładów - ograniczająco na dynamikę wzrostu inwestycji 

budowlanych w SPN wpłynął m.in. spadek inwestycji sektora przedsiębiorstw publicznych (gł. spółki 

Skarbu Państwa)21.   

Czynnikiem hamującym realizację inwestycji budowlanych są gwałtownie rosnące koszty, które utrudniają 

wycenę opłacalności przedsięwzięć i obniżają rentowność tych projektów -zarówno dla wykonawców, jak i 

inwestorów. Problem dotyczy przede wszystkim nowych kontraktów i inwestycji będących na wczesnych 

etapach realizacji (inwestycje zaawansowane mają na ogół zakontraktowane ceny dostaw materiałów). 

Wprawdzie w lutym b.r. podniesiona została – z 5% do 10% - maksymalna wysokość waloryzacji wartości 

 
20 Dynamiki realne nakładów w podziale rodzajowym GUS udostępnia dla danych narastających i tylko na poziomie wyników 

zagregowanych.  
21 Przy nadal szybkim wzroście nominalnym tych nakładów w sektorze prywatnym (o 27,8% r/r). 
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Inwestycje 

wynagrodzenia dla wykonawcy zamówienia publicznego22 w przypadku wzrostu kosztów wykonania 

umowy (nowe stawki obowiązują dla nowo zawieranych umów, ale trwają prace w resortach nad 

rozwiązaniami dla waloryzacji trwających już umów), ale przy skali wzrostu niektórych cen może to być 

rozwiązanie niewystarczające. Sygnalizowane są więc przypadki wycofywania się wykonawców z 

kontraktów z ze względu na utratę rentowności i brak możliwości zrekompensowania wzrostu kosztów 

wykonania umowy23. W efekcie rynek inwestycji budowalnych „wysycha” – z kontraktów wycofuje się część 

wykonawców, a inwestorzy rezygnują z inwestycji przekraczających budżety lub ograniczają ich skalę do 

inwestycji niezbędnych24. 

Wykres 91 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 

w podziale rodzajowym [r/r, w pp., dane 

kwartalne, c. bieżące] 

Wykres 92 Dynamika inwestycji wg rodzajów 

[indeks jednopodstawowy, 2010 r.=100%, w %, s.a., 

d. kwartalne, c. bieżące, trend - prognoza na danych 

do 2019q4] 

  

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

W strukturze nakładów przedsiębiorstw pogłębiają się zmiany rozpoczęte wraz z pojawieniem się zaburzeń 

w gospodarce na skutek wybuchu pandemii. W przedsiębiorstwach wprawdzie wciąż zdecydowaną 

większość wydatków rozwojowych przeznacza się na zakup nowych środków trwałych (85,6%), ale ten 

udział od dwóch lat obniża się (spadek poniżej średniej wieloletniej). Można to wiązać z jednej strony z 

występującymi w trakcie tego kryzysu zaburzeniami w dostępności dóbr inwestycyjnych, zmuszającymi w 

niektórych przypadkach przedsiębiorstwa do zakupów na rynkach wtórnych. Może też być efektem 

nasilającego się ograniczenia budżetowego skłaniającego firmy, zwłaszcza w słabszej sytuacji ekonomicznej, 

do poszukiwania oszczędności (można założyć, że w typowych warunkach dobra używane będą tańsze niż 

fabrycznie nowe, chociaż w czasie kryzysu związanego z COVID-19 sygnalizowane były odwrotne relacje, 

wynikające z niedostępności w sprzedaży nowych dóbr). Pandemia przyspieszyła jednocześnie przemiany 

 
22 Zawarcie klauzuli waloryzacyjnej jest obowiązkowe przy umowach trwających powyżej 12 miesięcy i fakultatywna dla 

krótszych umów. Waloryzacja opiera się na wycenie wartości koszyka dóbr i usług, w którego skład wchodzą w ustalonych 

proporcjach ceny: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników. Waloryzacji podlega 

połowa wartości kontraktu, tak aby ryzyko zmian cen mogło być podzielone przez obydwie strony umowy. W praktyce 

waloryzacja jest wykorzystywana przy inwestycjach infrastrukturalnych (kolejowe, drogowe). 
23Z podpisania umów na łączną kwotę ok. 3 mld. zł wycofała się m.in. grupa Budimex, rezygnacje dotyczyły opartych na wycenie 

sprzed wybuchu wojny w Ukrainie kontraktów drogowych, ale i inwestycji dla samorządów, grupy PSE i inwestorów 

prywatnych (https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/budimex-zrezygnowal-z-zawarcia-umow-na-3-mld-zl-popko-to-

odpowiedzialne-podejscie---81187.html) 
24 Firmy schodzą z budów. Łódź ma duże problemy z inwestycjami (portalsamorzadowy.pl) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019 2020 2021 2022

budowlane maszyny śr. transp.

50

150

250

350

2012 2014 2016 2018 2020 2022

budowlane maszyny śr. transp.

https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/budimex-zrezygnowal-z-zawarcia-umow-na-3-mld-zl-popko-to-odpowiedzialne-podejscie---81187.html
https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/budimex-zrezygnowal-z-zawarcia-umow-na-3-mld-zl-popko-to-odpowiedzialne-podejscie---81187.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/firmy-schodza-z-budow-lodz-ma-duze-problemy-z-inwestycjami,384369.html
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Inwestycje 

w obszarze cyfryzacji przedsiębiorstw, czego przejawem może być widocznie rosnący udział inwestycji 

w wartości niematerialne i prawne25 w ogóle wydatków rozwojowych (wzrost powyżej średniej 

wieloletniej). Tendencja ta najprawdopodobniej jest jeszcze silniejsza, ponieważ część potrzeb 

przedsiębiorstw związanych z rozwojem cyfrowym (podobnie zresztą jak np. w przypadku transformacji 

energetycznej) może być realizowana dzięki dostępowi do rynku usług (np. usługi chmurowe), co oznacza, 

że nie wymagają one nakładów na inwestycje i powiększają jedynie koszty przedsiębiorstwa26. 

Wykres 93 Struktura inwestycji [w % ogółu 

inwestycji obejmujących nakłady na nowe, 

używane środki trwałe oraz wartości niematerialne 

i prawne, dane kwartalne, trend i średnia od 2009 r.] 

Wykres 94 Udział majątku netto (rzeczowego i 

niematerialnego) w aktywach ogółem w sektorze 

przedsiębiorstw i w przetwórstwie przemysłowym 

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

W rezultacie słabnącej aktywności inwestycyjnej i rozbudowy bazy zapasów w przedsiębiorstwach 

pogłębił się spadek udziału majątku trwałego w aktywach (także w przetwórstwie przemysłowym), a 

relacja ta obniżyła się do najniższego poziomu w historii danych. Głęboka zmiana kompozycji aktywów 

może pociągnąć za sobą, przynajmniej w krótszym horyzoncie, relatywnie mniejsze zapotrzebowanie firm 

na odnowienie i utrzymanie istniejącego majątku trwałego, a tym samym - względnie niższe wydatki na 

inwestycje odtworzeniowe. 

Zmiany aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw są zróżnicowane i w wielu sektorach 

utrzymuje się ich nominalny wysoki wzrost. Większe wzrosty inwestycji utrzymują się w prywatnym 

sektorze krajowym (16% r/r) i w firmach dużych (15,9% r/r, wobec spadku o -11% r/r w MSP).  

W podziale branżowym wysoką dynamikę inwestycji odnotowano w handlu (33,1% r/r), branży zajmującej 

się dostarczaniem wody (19,7% r/r) i w przetwórstwie (17,6% r/r). Obszarami największego pogorszenia 

aktywności inwestycyjnej był transport (zahamowany wysoki wzrost inwestycji) i budownictwo (spadek 

nakładów o -32% r/r). Ponownie zmniejszył się (po odsezonowaniu) udział działów PDK notujących 

nominalny wzrost inwestycji r/r (39 spośród 76 działów PKD, tj. 51%). Niewielki wkład do wzrostu inwestycji 

 
25 Wzrost inwestycji w wartości niematerialne i prawne (wnip) jest efektem także wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, które 

zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych (od dwóch lat rosnący udział w inwestycjach w wnip ma energetyka, w I kw. 

udział ten wyniósł blisko 40%). 
26 Dla firm to rozwiązanie może być korzystne w czasach dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym, wymagającymi 

utrzymywania większych rezerw płynności, czy np. w sytuacji niedoborów kadrowych (np. specjalistów IT).  
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w sektorze przedsiębiorstw miały działy wymagające przynajmniej średniozaawansowanych technologii (w 

przemyśle) lub wyspecjalizowanej wiedzy (w usługach). Działy te zainwestowały łącznie blisko 20% 

nakładów całego sektora przedsiębiorstw, ale to wyraźnie mniej niż przed pojawieniem się pandemii. 

Wykres 95 Wkład do stopy wzrostu nakładów 

branż PKD [w %, r/r, dane kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 96 Dynamika inwestycji wg PKD [indeks 

jednopodstawowy, 2010 r.=100%, w %, s.a., d. 

kwartalne, c. bieżące] 

 

 

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

Do wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw przyczyniły się głównie prywatne przedsiębiorstwa 

krajowe (główny wkład do wzrostu inwestycji w SPN), w których wzrost nakładów mocno przyspieszył 

(do 16% r/r, ceny bieżące). Odnotowano jednocześnie osłabienie dynamiki inwestycji firm zagranicznych 

(10,3% r/r, 22,3% w pop. kw.). Tempo wzrostu inwestycji firm zagranicznych pozostaje też poniżej trendów 

sprzed pandemii przy znacznie obniżonej - wobec poziomów z ostatniej dekady - przeciętnej stopie tych 

inwestycji. Hamowanie aktywności inwestorów zagranicznych - z bardzo jednak wysokiego pułapu - 

pokazują też dane z bilansu płatniczego27. Ubiegły rok zamknął się rekordową kwotą blisko 28 mld. euro 

(najwięcej po 2004 r.) napływu z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, co oznaczało 

wzrost aż o 83,7% r/r. Dało to Polsce 14 miejsce na świecie i 3 w UE (za Niemcami i Szwecją)28 pod względem 

wartości BIZ. Wyniki za pierwsze trzy miesiące tego roku, z dynamiką 0,5% r/r (w EUR), mogą sygnalizować 

zatrzymanie tendencji wzrostowej. 

  

 
27 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tzw. BIZ to zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu zainwestowanego w Polsce 

kapitału, nie są to dane porównywalne z danymi ze sprawozdań finansowych firm.  
28 Tygodnik Gospodarczy PIE 5 maja 2022 r, Tygodnik-PIE_18-2022.pdf 
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Wykres 97 Dynamika inwestycji wg form własności 

[indeks jednopodstawowy, 2010 r. = 100%, s.a., d. 

kwartalne, c. bieżące, trend - prognoza na danych 

do 2019q4] 

Wykres 98 Stopa inwestycji wg form własności 

[inwestycje/majątek trwały netto, w %, mediana, 

s.a., linia przerywana - średnie od 2009 r.] 

 
 

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

Wykres 99 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 

Polsce [dynamika r/r w %, stany w mld EUR, dane 

z bilansu płatniczego] 

Wykres 100 Inwestycje w wartości niematerialne i 

prawne [w mld. zł i w % inwestycji ogółem] 

 
 

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

Wykres 101 Wkład do stopy wzrostu nakładów w 

branżach wymagających zaawansowanych 

technologii (przemysł: HT, MHT) i specjalistycznej 

wiedzy (usługi: KIS) [w %, r/r, dane kwartalne, ceny 

bieżące] 

Wykres 102 Koncentracja inwestycji. HHI i udział 

nakładów 100 największych inwestorów [% 

inwestycji SPN] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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2. Perspektywy aktywności inwestycyjnej 

Według wyników z SM NBP po trzech kwartałach obniżania się optymizmu inwestycyjnego nastroje 

wśród inwestorów (mierzone wsk. OPTIN) lekko poprawiły się wobec poprzednich odczytów, ale 

pozostają słabsze niż przed rokiem. Silnej poprawie, do bardzo wysokich poziomów, uległy tu oceny 

większych firm (wskaźniki ważone nowych inwestycji i planowanych zmian wielkości nakładów). 

Wskaźniki inwestycyjne z SM dotychczas dobrze przewidywały momenty zwrotne aktywności 

inwestycyjnej. 

Syntetyczna miara optymizmu (OPTIN), z uwagi na niewielką skalę poprawy w relacji kwartalnej, nadal 

utrzymuje się jednak na niskich poziomach - znacznie poniżej bardzo dobrych rezultatów sprzed roku, ale 

też poniżej średniej wieloletniej. Poprawiły się natomiast wszystkie składowe tej miary. Zwiększyła się 

bowiem zarówno aktywność firm w obszarze nowo planowanej działalności inwestycyjnej (wsk. nowych 

inwestycji wzrósł o 1 pp kw/kw do 21,5%, wynik zbliżony do średniej wieloletniej), a jednocześnie firmy 

rzadziej niż w ub. kw. wycofywały się z już rozpoczętych inwestycji (wsk. kontynuacji inwestycji wzrósł o 1 

pp kw/kw do 91%, wynik poniżej średniej wieloletniej). W efekcie lekko wzrosły wskaźniki obrazujące 

planowane zmiany skali nakładów - tak w perspektywie kwartału (saldo planów kwartalnych wzrosło 

nieznacznie kw/kw i ponad poziom neutralny), jak i roku (dodatnie i większe kw/kw saldo w planach 

całorocznych).  

Poprawa nastrojów inwestycyjnych (lub przynajmniej zatrzymanie ich pogarszania), choć niewielka co do 

skali, miała w badanej próbie szeroki zakres podmiotowy29. Odnotowana została ona w większości grup 

przedsiębiorstw - niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, formy własności, rynków sprzedaży czy 

wielkości zatrudnienia. Ze względu na trudną sytuację na globalnych rynkach surowcowych warto zwrócić 

uwagę na wysoką, względem wcześniejszych okresów, aktywność inwestycyjną w górnictwie i energetyce.  

Z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych (m.in. skutki 

ekonomiczne wojny na Ukrainie) istotna jest ponadto wyraźna poprawa optymizmu inwestycyjnego wśród 

przedsiębiorstw zagranicznych. Przejawiała się ona widocznie zwiększoną w ciągu kwartału skłonnością 

do podejmowania nowych inwestycji i znacznie lepszą, w porównaniu do firm krajowych, stabilnością 

inwestycji już rozpoczętych (wyższy poziom wskaźnika kontynuacji inwestycji). 

Obszarem obniżonej aktywności pozostaje grupa firm bardziej wrażliwych na skutki wojny w Ukrainie, 

w której utrzymują się negatywne prognozy dla aktywności inwestycyjnej, po jej głębokim pogorszeniu w 

ub. kw. W firmach tych nadal relatywnie częściej (16,3% firm) dochodzi do rezygnacji lub ograniczania już 

rozpoczętych inwestycji i planowane są dalsze i nawet głębsze redukcje inwestycji (wyraźne obniżenie 

ujemnego salda prognoz w planach kwartalnych, przy dodatnich i lepszych niż w ub.kw. prognozach wśród 

firm nieodczuwających skutków trwającej za wschodnią granicą wojny).  

 

 

 

 
29 Podobnie kształtujący się OPTIN. 
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Wykres 103 OPTIN s.a. [udział firm 

z pozytywnymi prognozami aktywności 

inwestycyjnej, w %] 

Wykres 104 Wskaźnik kwartalny nowych 

inwestycji i wsk. kontynuacji rozpoczętych 

inwestycji [w % firm] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 105 Planowana zmiana skali inwestycji 

w perspektywie kwartału [saldo zmian, w pp., s.a. 

i wskaźnik ważony wielkością zatrudnienia] 

Wykres 106 Planowana zmiana skali inwestycji 

w perspektywie do końca roku [saldo zmian, w pp., 

s.a. i wskaźnik ważony zatrudnieniem] 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 107 Planowana zmiana skali inwestycji 

w perspektywie kwartału a odczuwane negatywne 

skutki agresji rosyjskiej na Ukrainę [saldo zmian, 

w pp., s.a.] 

Wykres 108 Wskaźnik kwartalny nowych 

inwestycji wg form własności [w % firm] 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 109 Dynamika inwestycji SPN, GN a 

OPTIN SMNBP r/r (dane standaryzowane) 

Wykres 110 Stopa inwestycji (mediana) i wsk. 

nowych inwestycji SMNBP (wsp. korelacji 0,91) 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, Szybki Monitoring 

NBP, opracowanie NBP 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, Szybki Monitoring 

NBP, opracowanie NBP 

Rosnącym wyzwaniem dla firm, powodującym szereg zazwyczaj negatywnych skutków dla działalności 

inwestycyjnej, jest wzrost cen (główna i coraz częściej zgłaszana przez firmy bariera w działalności firm od 5 

kwartałów), choć kanały oddziaływania tego czynnika na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw są różne. 

Wyniki SM NBP sugerują, że przedsiębiorstwa odczuwające silne efekty inflacji wykazywały wyraźnie 

niższą aktywność inwestycyjną (niższy wskaźnik kontynuacji, niższe saldo w planach zmian wielkości 

inwestycji) niż pozostałe firmy. Takiego skutku tak jednoznacznie nie obserwujemy w przypadku 

planowania nowych inwestycji - w części przedsiębiorstw doświadczających poważnych konsekwencji 

inflacji nie widać mniejszej skłonności do rozpoczynania nowych przedsięwzięć niż w pozostałej części 

próby. Są to jednocześnie firmy borykające się z większymi wskutek inflacji niedoborami w zaopatrzeniu, 

spadkiem rentowności w efekcie wzrostu kosztów zaopatrzenia i zwiększoną presją płacową. Najmniej 

optymistyczne plany inwestycji (najniższe poziomy wszystkich badanych miar aktywności inwestycyjnej) 

spośród firm odczuwających silne skutki inflacji miały podmioty, które równocześnie odnotowały spadek 

popytu wywołany pogorszaniem się siły nabywczej konsumentów (na poziomie próby problem spadku 

popytu nie był szczególnie dotkliwy).  

Wykres 111 Oceny aktywności inwestycyjnej 

inwestycji i wpływ inflacji na trudności z 

planowaniem inwestycji 

Wykres 112 Wsk. kontynuacji inwestycji i wpływ 

inflacji na trudności z planowaniem inwestycji [w % 

inwestorów) 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, opracowanie NBP 
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Wykres 113 Wsk. nowych inwestycji wg siły 

wpływu inflacji w poszczególnych obszarach 

Wykres 114 Zmiana popytu (saldo, w pp) wg siły 

wpływu inflacji na trudności z planowaniem 

inwestycji 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, opracowanie NBP 
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Płynność i finansowanie działalności  

1. Płynność i regulowanie zobowiązań 

W I kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw pozostała bardzo dobra, jednak zmiany 

składowych wskaźników płynności sugerują jej przyszłe osłabienie. W II kw. br. ankietowane w ramach 

SM NBP przedsiębiorstwa także wyraźnie częściej anonsują możliwość pojawienia się problemów 

z płynnością.   

W I kw. br. lekkiemu obniżeniu uległa płynność gotówkowa (wskaźnik I st.), przy czym poziomy miar 

płynności (II st. i III st.) wciąż były bardzo wysokie i znacząco przekraczały długookresowe średnie. 

Wysokiej dynamice wzrostu aktywów (stanowiących składowe wskaźników), w tym wartości inwestycji 

krótkoterminowych (wzrost o ok. 24,9% r/r), towarzyszyło bowiem szybciej rosnące tempo wzrostu 

zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 25,9% r/r).  

Tempo wzrostu najbardziej płynnych aktywów obrotowych tj. środków pieniężnych i innych aktywów 

pieniężnych wyraźnie wyhamowuje po okresie silnych wzrostów m.in. w wyniku uruchomionych 

transferów pieniężnych w ramach tarcz. Kontynuacja tego zjawiska wydaje się nieunikniona także 

w przyszłości - m.in. w wyniku konieczności rozliczenia otrzymanych z PFR środków w części zwrotnej 

subwencji (z nieco ponad 73 mld zł ok 29 mld zł podlega zwrotowi)30. 

Na ograniczenie płynnych zasobów przedsiębiorstw może również wpłynąć – w obliczu obserwowanych 

trudności z dostępnością i terminowością dostaw (oraz wzrostem cen) - nasilający się efekt 

przezornościowej31 transformacji środków pieniężnych w inny rodzaj aktywów obrotowych. Po raz pierwszy 

od III kw. 2019 r. dynamika zapasów przekroczyła dynamikę inwestycji krótkoterminowych (a zapasy 

stanowiły większą część aktywów obrotowych niż inwestycje krótkoterminowe). Za przyszłym obniżeniem 

wielkości środków pieniężnych może także przemawiać obserwowane stopniowe przywracanie 

wydłużonych okresów płatności – byłby to powrót do praktyk w zakresie organizacji rozliczeń handlowych 

sprzed pandemii. Na taki kierunek zmian mogą wskazywać szybko rosnące należności krótkoterminowe 

(w tym należności z tytułu dostaw i usług). Dynamiczny wzrost innych niż środki pieniężne aktywów 

obrotowych (m.in. z ww. powodów) powoduje, że nie widać spadków płynności na szerszych agregatach 

płynnościowych tj. wskaźnikach płynności II i III stopnia.  

W I kw. 2022 r. nieco ponad 55% badanych przedsiębiorstw utrzymało wskaźnik płynności gotówkowej 

powyżej 0,2, tzw. bezpiecznego poziomu (jest to wciąż podwyższony odsetek względem okresu sprzed 

pandemii)32. Nieznacznie wzrósł jednak odsetek firm o bardzo niskiej (tj. poniżej 0,1) płynności – jest to 

ok. 31% badanych firm (wciąż jednak wyraźnie poniżej średniej długookresowej).  

 
30 Szerzej: wg. B. Marczuk, rozmowa pt. Zwroty z tarcz na obligacje i inwestycje, DGP nr 99 z 24 maja 2022  
31 Tempo i trwałość zjawiska będzie uzależniona m.in. od tempa wzrostu cen, popytu. 
32 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie 
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Tempo przyrostu depozytów sektora przedsiębiorstw (wg. danych NBP ze sprawozdawczości banków33) 

osiągnęło poziom ok. 8,9% r/r (na koniec kwietnia 2022 r). Na wzrost wpływ miał przyrost depozytów 

terminowych (na koniec kwietnia o ponad 60% r/r) przy spadku – po raz pierwszym od co najmniej 10 lat –

depozytów bieżących (silny trend spadkowy rozpoczął się wraz z zakończeniem okresu wypłat wsparcia 

finansowego w ramach tarcz antykryzysowych)34.  

Wykres 115 Wskaźniki płynności szybkiej (II st.) 

i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

Wykres 116 Dynamika składowych wskaźników 

płynności [w %.] 

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

Wykres 117 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 

miesięczne, r/r] 

Wykres 118 Odsetek przedsiębiorstw ze wsk. 

płynności przekraczającymi referencyjne poziomy 

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

W większości analizowanych przekrojów w I kw. 2022 r. płynność gotówkowa pozostała wysoka. 

Utrzymujący się silny popyt na dobra i usługi wciąż generuje wysokie przychody ze sprzedaży 

przedsiębiorstw35, ale i jeden z niższych poziomów wskaźnika kosztów (mimo wysokich i rosnących cen 

surowców i energii). Liczba działów PKD, które odnotowują wzrosty wskaźników płynności w relacji 

 
33 Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dostępne dane były za kwiecień 2022 r. Więcej: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html 
34 Za częścią ,początkowo silnego spadku dynamiki wzrostu i ostatecznie spadku wielkości depozytów bieżących, kryje się 

transformacja terminowa zgromadzonych środków, co wyjaśniałoby wyhamowanie trendu spadkowego depozytów ogółem i 

stabilizacja ich tempa wzrostu na poziomie bliskim 10-letniej średniej.  
35 Szerzej o kształtowaniu się pozycji wynikowych w części: Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
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rocznej, systematycznie jednak spada. Z jednej strony należy to tłumaczyć wysoką dynamiką płynności 

w okresie odniesienia (tj. I kw. 2021 r.), z drugiej - również zmianami w obrębie zarządzania aktywami 

obrotowymi. Rośnie bowiem liczba działów, w których dynamika należności jest wyższa niż inwestycji 

krótkoterminowych, sugerując, że coraz więcej firm decyduje się na odraczanie płatności (lub też doświadcza 

trudności z ich odzyskaniem). W układzie branżowym w Handlu i Przetwórstwie przemysłowym 

(tu w większości działów przetwórczych) płynność gotówkowa wolno spada, natomiast w Usługach 

kontynuuje dynamiczny wzrost (przy obserwowanym wzroście zróżnicowania wewnątrz sektorowego). W I 

kw. 2022 r. dalszej poprawie uległa sytuacja działów: Działalność organizatorów turystyki 

i Zakwaterowanie, gdzie kontynuacja wzrostu obrotów (wzrost przychodów, a także rozliczeń handlowych) 

przełożyła się na wzrost środków pieniężnych.  

W układzie według zatrudnienia tylko w klasie firm zatrudniających od 250 do 499 osób płynność wyraźnie 

wzrosła (kw/kw i r/r), przekraczając poziom z okresu uruchomienia tarcz antykryzysowych. W sektorze MSP 

po raz kolejny płynność obniżyła się. Silny wzrost płynności obserwuje się w klasie importerów, a stabilnie 

najniższy poziom (nieco przekraczający długookresową średnią) – w klasie firm jednocześnie importujących 

i eksportujących. W obu klasach wysokiej dynamice przychodów towarzyszy silny wzrost zarówno 

inwestycji krótkoterminowych, jak i należności krótkoterminowych.  

Według danych SM NBP w II kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pogorszyła się, co jest 

zgodne z prognozami sektora formułowanymi w poprzednich edycjach badania. Po usunięciu wahań 

sezonowych, odsetek firm deklarujących brak problemów z płynnością spadł do 78% i był już tylko 

nieznacznie wyższy niż 10-letnia średnia. Odnotowano przyrost odsetka firm, które doświadczają 

sporadycznych problemów z płynnością (wciąż tylko ok. 4% badanych firm twierdzi, że często doświadcza 

problemów z płynnością).  

Spadek odsetka firm płynnych odnotowano w większości analizowanych przekrojów. Wśród 

przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie z zagranicą (eksportujących lub/i importujących) wyraźnie 

gorsze oceny płynności mają firmy prywatne krajowe niż firmy z kapitałem zagranicznym. Z kolei 

w przypadku firm ze sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy płynność firm prywatnych krajowych 

Wykres 119 Odsetki działów PKD, ze wzrostem (r/r 

i kw/kw) wsk. płynności gotówkowej  

Wykres 120 Wskaźnik płynności gotówkowej 

w sekcjach PKD [w pkt.] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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pogorszyła się, a zagranicznych wzrosła. Niezależnie od udziału przychodów eksportowych w przychodach 

ogółem wyraźnie gorsze oceny przeważają wśród firm z sektora MSP niż dużych przedsiębiorstwach.  

Deklarowana w II kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa w układzie według sekcji pozostała zróżnicowana, 

ale w większości sekcji obniżyła się (r/r i kw/kw). Wyraźnie gorzej swoją sytuację oceniają firmy 

budowlane (głównie w dziale Roboty budowlane specjalistyczne) – odsetek firm płynnych spadł do poziomu 

obserwowanego w 2018 r., kiedy rosnące koszty surowców i materiałów, oraz brak mechanizmu rewizji 

wycen projektów inwestycyjnych, silnie ograniczały efektywność działalności firm budowlanych. Obecnie 

sektor budowlany charakteryzuje się ponownie najniższym (poniżej swojej średniej 10-letniej) odsetkiem 

firm płynnych  w porównaniu z pozostałymi sekcjami - a obserwowany wzrost cen surowców i materiałów 

ogranicza utrzymanie rentowności i płynności na satysfakcjonującym poziomie. Pogarsza się ocena sytuacji 

płynnościowej firm z sekcji Gastronomia36, co wiąże się z silnym wzrostem cen zarówno artykułów 

spożywczych, jak i cen energii. 

Wysoki i rosnący udział firm bez problemów z płynnością jest widoczny w Transporcie i Turystyce. 

Wydaje się, że w Turystyce poprawa może wiązać się z m.in z rosnącą (popandemiczną, ale również 

sezonową) większą mobilnością ludności i wzrostem zainteresowania zorganizowanymi imprezami 

turystycznymi37 w okresie letnim (poprawę widać na danych GUS za I kw. br.). Z danych branżowych 

wynika jednak, że z uwagi na rosnące koszty i spadek siły nabywczej potencjalnych turystów, w niektórych 

typowych, do tej pory, okresach38 wzrostu zainteresowania wyjazdami, branża nie osiągnęła spodziewanych 

przychodów. Dodatkowo branża ta musi się również liczyć z kolejnymi utrudnieniami m. in. w związku 

z wciąż trwającą pandemią (wg danych WHO w wielu krajach europejskich rośnie liczba zachorowań, co 

może spowodować wprowadzanie nowych ograniczeń lub restrykcji w przemieszczaniu się39).  

W Transporcie wysoka dynamika obrotów (wzrost o ponad 21% r/r), mimo rosnących kosztów ogółem 

(ok. 20% r/r) w tym m.in. paliw, sprzyja utrzymaniu wysokiej płynności (w I kw. 2022 r. wg. danych GUS 

wynik netto sekcji Transport wzrósł o ponad 40% r/r). W maju br. weszły jednak w życie kolejne regulacje 

w ramach Pakietu Mobilności, między innymi zasady obliczania ryzyka firm transportowych oraz 

klasyfikacja naruszeń, które będą decydowały o reputacji przewoźnika, a nawet o jego prawie do 

wykonywania zawodu40.  

W Usługach i Handlu, biorąc pod uwagę dane historyczne, udział firm płynnych pozostał na wysokim 

poziomie, natomiast w Przetwórstwie przemysłowym odsetek takich firm lekko spadł – poniżej 

długookresowej średniej. Największe trudności z utrzymaniem bezpiecznej płynności zadeklarowały firm 

z branż: Produkcja napojów, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Produkcja maszyn i urządzeń, 

 
36 Silny wzrost cen, powoduje, że branża, aby nie stracić progowej masy klientów nie jest w stanie przerzucić na nich wzrostu 

kosztów, co wg. PIG dla części podmiotów może skutkować upadłością. PIG: Dramatyczna sytuacja w gastronomii (tur-info.pl) 
37 Polacy rezerwują później, ale chcą jechać na wakacje (tur-info.pl) 
38 Travelist: niskie zainteresowanie rezerwacjami na Boże Ciało (tur-info.pl) 
39 W krajach, które na bieżąco raportują nowe przypadki zachorowań nie widać wygaszania pandemii. W krajach europejskich 

będących głównymi kierunkami podróży Polaków tj. Grecja, Włochy, Hiszpania notuje się kilkudziesięciu procentowy dzienny 

przyrost zachorowań. Wysokie spadki zachorowań obserwuje się w: Ukrainie, Mołdawii, Turcji, Polsce 

https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61, (Data dostępu 22.06.2022) 
40 Rating przedsiębiorstwa oraz nowa klasyfikacja naruszeń (ocrk.pl) 

http://www.tur-info.pl/a/53939,,gastronomia-restauracja-polnocna-izba.html
http://www.tur-info.pl/a/55713,,profitroom-badanie-wyjazd-hotel.html
http://www.tur-info.pl/a/53711,,travelist-rezerwacje-hotele-dlugi.html
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://www.ocrk.pl/aktualnosci/rating-przedsiebiorstwa-oraz-nowa-klasyfikacja-naruszen/
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produkcja komputerów a także Produkcja wyrobów chemicznych. W wyraźnym trendzie spadkowym 

pozostaje odsetek firm płynnych zajmujących się pozostałą produkcją sprzętu transportowego.  

Wykres 121 Ocena płynności przedsiębiorstw 

(saldo) na tle odsetków firm według oceny sytuacji 

płynnościowej (w %) 

Wykres 122 Odsetek firm płynnych w klasach wg. 

docelowego rynku zbytu  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 123 Odsetek firm płynnych w sekcjach PKD  

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP   

W I kw. 2022 r. zasadniczy wpływ na wzrost sumy bilansowej po stronie aktywnej miały - w efekcie 

trwającego ożywienia aktywności gospodarczej - aktywa obrotowe. Wkład aktywów trwałych do wzrostu 

sumy bilansowej spadł do najniższego poziomu w historii badania, na co wpływ ma relatywnie niska 

dynamika inwestycji. Wartość aktywów trwałych wzrosła nominalnie o ok. 2% (jedna z niższych dynamik 

w ostatnich 10-latach), natomiast aktywów obrotowych - o ok 30,5%. W konsekwencji, udział aktywów 

trwałych w sumie bilansowej spadł do ok. 54% (średnia 10-letnia to  ok. 62%). Głównym czynnikiem wzrostu 

aktywów obrotowych były należności krótkoterminowe (odpowiadające za 45% tego wzrostu) 

i systematycznie zwiększające siłę wpływu na wzrost aktywów – zapasy (odpowiadające za 30% wzrostu). 

Rentowność aktywów (ROA) lekko się obniżyła (kw/kw) ale pozostała wyraźnie ponad swoją 

długookresową średnią.  

Na poziomie branżowym rentowność aktywów, mimo zróżnicowania, wszędzie wzrosła w relacji r/r - 

najsilniej w Transporcie, Energetyce oraz Górnictwie. Zasadniczym czynnikiem wzrostu aktywnej strony 
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sumy bilansowej były należności krótkoterminowe (składnik wyraźnie nabierający na znaczeniu 

w większości analizowanych przekrojów) oraz zapasy (bardzo silny wpływ widać w Przetwórstwie 

przemysłowym). W większości sekcji PKD wkład wzrostu aktywów trwałych do wzrostu sumy bilansowej 

pozostał na niskim poziomie. Wyjątkiem pozostaje Transport (który kontynuuje inwestycje w majątek) oraz 

Usługi. Tu jednak ich wkład aktywów trwałych do wzrostu sumy bilansowej po raz kolejny był ujemny.  

W układzie według docelowego rynku zbytu wkład wzrostu zapasów do dynamiki aktywów obrotowych 

był największy w klasie firm, które jednocześnie eksportują i importują (osiągnął kolejne historyczne 

maksimum i ponad trzykrotnie przekroczył swoją długookresową średnią). Wydaje się, że wysoki poziom 

niepewności odnośnie do sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw oraz kształtowania cen nasilały 

działania w kierunku przezornościowego gromadzenia zapasów.  

Wykres 124 Dynamika zmian aktywnej strony 

bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu 

jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 125 Wskaźnik ROA   

 
 

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

Wykres 126 Dynamika zmian inwestycji 

krótkoterm. sektora przedsiębiorstw i struktura 

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

Wykres 127 Dynamika zmian aktywów 

obrotowych sektora przedsiębiorstw i struktura 

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

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

W formułowanych w II kw. 2022 r. prognozach sytuacji płynnościowej w horyzoncie 12 miesięcy saldo 

ocen pozostało wyraźnie ujemne. Według ankietowanych przedsiębiorstw wzrost cen nabycia materiałów 
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i surowców jest, i będzie w najbliższym okresie, wyższy niż wzrost cen sprzedawanych wyrobów i usług, 

a różnica między prognozowaną średnią wysokością wzrostu obu tych kategorii pozostanie bardzo wysoka. 

Sytuacja ta będzie się zapewne przekładać na pogorszenie płynności.  

Wykres 128 Wsk. oceny sytuacji płynnościowej firm 

[saldo ocen] na tle różnicy prognozowanych 

wzrostów cen nabycia i sprzedaży [w %] 

Wykres 129 Wsk. płynności gotówkowej s.a. na tle 

średnich prognozowanych wzrostów cen nabycia 

i sprzedaży [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: dane GUS; obliczenia własne; Szybki Monitoring 

NBP 

Oczekiwania pogorszenia się sytuacji płynnościowej w perspektywie roku przeważają w większości 

przekrojów. Niewielka dominacja oczekiwań poprawy płynności nad pogorszeniem utrzymała się natomiast 

w klasie przedsiębiorstw oczekujących wzrostu popytu na dostarczane przez siebie dobra i usługi, wśród 

firm oceniających swoją sytuację ekonomiczną jako bardzo dobrą, a w układzie branżowym - w sekcji: 

Kultura, rozrywka i rekreacja (co należy wiązać z wyraźną odbudową przychodów tej sekcji okresach 

ograniczeń w wyniku pandemii) oraz Górnictwo i wydobywanie.  

Wśród nielicznych klas, w których saldo oczekiwań w zakresie płynności poprawiło się (kw/kw), ale wciąż 

jest ujemne, znalazły się: firmy duże, zatrudniające między 250 a 500 osób, dostarczające dóbr dla 

konsumenta i inwestycyjnych, przedsiębiorstwa oceniające swoją rentowność jako satysfakcjonującą 

(zarówno realizowaną na rynku krajowym, jak i zagranicznym). Pogłębienie ujemnego salda ocen widoczne 

jest natomiast w Przetwórstwie przemysłowym, Usługach, a także – w Energetyce. Dalszego spadku 

płynności spodziewają się firmy dostarczające dóbr konsumpcyjnych trwałych, również firmy deklarujące 

zarówno za duży, jak i za mały poziom zapasów.  
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Wykres 130 Prognozy sytuacji płynnościowej 

przedsiębiorstw [saldo ocen] 

Wykres 131 Prognozy sytuacji płynnościowej 

przedsiębiorstw wg sekcji PKD [saldo ocen] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W I kw. 2022 r. w całej próbie (wg. danych GUS) średnie długości cykli należności41 i zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług skróciły się (r/r), a odsetki firm, których cykle rozliczeniowe należności i zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług42 nie przekraczały 60 dni43 - pozostały na bardzo wysokich poziomach. Utrzymujące się 

krótkie (względem długookresowej średniej) cykle są efektem silnego wzrostu przychodów ze sprzedaży, 

który wyraźnie przekracza zarówno dynamikę wzrostu należności, jak i zobowiązań. Wartości medianowe 

cykli rozliczeniowych również znajdują się na bardzo niskich – biorąc pod uwagę dane historyczne – 

poziomach. Widać jednak, że o ile zarówno wartość medianowa, jak i średnia cyklu należności z tytułu 

dostaw i usług pozostają w trendzie spadkowym, to cykl zobowiązań osiągnął historyczne minimum 

i obecnie wydłuża się. Wyjaśnień dostarcza analiza kształtowania się dynamiki przychodów oraz rozliczeń 

handlowych na danych jednostkowych. Wartość medianowa dynamiki przychodów rośnie wolniej niż 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług44. Wydłużeniu uległ również cykl zapasów, co wynika z bardzo silnego 

wzrostu tej kategorii aktywów (o niemal 33% r/r). Po raz pierwszy od wybuchu pandemii w 2020 r. udział 

wartości zapasów45 w aktywach obrotowych jest wyższy niż udział inwestycji krótkoterminowych (udział 

wielkości inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych wolno się obniża, ale wciąż przekracza 

długookresową średnią). Przeciętny okres transformacji środków46 zainwestowanych w działalność bieżącą 

wyniósł ok. 34 dni (mediana wskaźnika wynosi ok. 40 dni).  

W układzie branżowym największe skrócenie długości cyklu konwersji gotówki odnotowuje się 

w Budownictwie i Usługach, przy czym w Budownictwie cykl pozostaje najdłuższy, co jest 

 
41 Wielkość należności z tytułu dostaw i usług zwiększyła się o ok. 17% r/r, a zobowiązania z tytułu dostaw i usług o ok. 20% r/r. 
42 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl 

zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni);  
43 Wyznaczenie progu było podyktowane zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 

Dz.U. 2013 poz. 403 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf). W transakcjach 

handlowych terminem zapłaty określonym w umowie jest 30 dni, jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny i 60 dni, jeśli 

stronami umowy są podmioty nie będące podmiotami publicznym.  
44 Po raz pierwszy mediana dynamiki zobowiązań z tytułu dostaw i usług powyżej medianę dynamiki przychodów ze sprzedaży 

nastąpiła w czerwcu 2021 r.   
45 O stanie zapasów w sektorze przedsiębiorstw szerzej można przeczytać w rozdziale: Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
46 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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odzwierciedleniem naturalnie długiego procesu transformacji środków produkcji w produkt gotowy do 

sprzedaży. Z kolei w Przetwórstwie przemysłowym cykl gotówki przekroczył 48 dni (wobec 47-dniowej 

długookresowej średniej) - w związku z dynamicznym zwiększaniem zapasów i wydłużeniem ich cyklu 

obrotu (głównie w: Produkcji pojazdów samochodowych, Produkcji pozostałego sprzętu transportowego 

oraz w Produkcji urządzeń elektrycznych i Produkcji napojów). W Transporcie i Handlu cykl konwersji 

gotówki pozostał niski, ale stabilny, a składowe wskaźnika konwersji gotówki zmieniały się w niewielkim 

stopniu i  - co istotne - proporcjonalnie względem siebie.  

Co najmniej kilka wskaźników przemawia za wciąż dobrą, bezpieczną sytuacją sektora z punktu 

widzenia jego bezpieczeństwa operacyjnego i utrzymania płynności. Mimo utrudnień w terminowości 

dostaw oraz narastających problemów z niewypłacalnością w sektorze przedsiębiorstw powszechna i nagła 

utrata wypłacalności jest mało prawdopodobna47. Przede wszystkim utrzymana została wysoka dynamika 

zobowiązań z tyt. zaliczek na dostawy, a poziom relacji zaliczek na poczet przyszłych dostaw do 

sprzedaży pozostał na wysokim – biorąc pod uwagę historyczne odczyty – poziomie. Również relacja 

inwestycji krótkoterminowych do kosztów sprzedaży pozostała podwyższona względem okresu sprzed 

uruchomienia tarcz antykryzysowych (tu jednak zarówno wartość średnia, jak i medianowa wskaźnika 

wykazują tendencję spadkową). O relatywnie wysokiej, przeciętnej wypłacalności sektora, świadczy 

również utrzymująca się w trendzie wzrostowym relacja kapitału pracującego do przychodów ogółem.  

 
47 Nominalna liczba ogłoszonych niewypłacalności nie jest bardzo wysoka ale należy liczyć się z ich wzrostem w kolejnych 

miesiącach. Według danych COIG dynamika upadłości i restrukturyzacji firm na koniec marca 2022 r. spadła o 18% r/r, ale od 

grudnia ub.r. nastąpiły zmiany w regulacjach restrukturyzacyjnych tj. w pozasądowych postępowaniach upadłościowych 

(obwieszczenia pozasądowe w KRZ zastąpiły wcześniejsze uproszczone postępowania ogłaszane w MSiG), co mogło 

spowodować brak ciągłości w rejestrach wniosków o upadłości i restrukturyzację . Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej - 

wyszukiwarka firm po NIP, Regon, KRS, adresy firm, marketingowa baza danych firm (coig.com.pl) Potrzebę zabezpieczenia 

przyszłych wpływów ze sprzedaży (ewentualnie minimalizację strat) mogą również wzmagać statystyki dotyczące liczby firm, 

które zawieszają działalność gospodarczą. Według danych GUS tempo przyrostu liczby zawieszonych działalności wpisanych 

do rejestru REGON na koniec kwietnia 2022 r. sięgnęło 14,5% r/r (pozostając w trendzie wzrostowym). Szerzej: 

stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow. Biorąc pod 

uwagę wyłącznie sądowe postępowania upadłościowe widać wzrost liczby postępowań o ponad 23%. Szerzej: Coface: Liczba 

upadłości będzie stopniowo wzrastać wraz z wygaszaniem środków wsparcia - Stooq 

Wykres 132 Cykl rozliczeniowy należności 

i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów 

[w dniach] 

Wykres 133 Dynamika przychodów netto ze 

sprzedaży, zaliczek otrzymanych na poczet dostaw 

oraz relacja zaliczek do obrotów [w %, r/r] 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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W II kw. 2022 r. odnotowano kolejne pogorszenie (z wciąż bardzo wysokiego poziomu) deklarowanej 

przez ankietowane firmy zdolności do regulowania zobowiązań pozabankowych – obecnie jest to ok. 75% 

badanych firm (spadek r/r i kw/kw). Negatywny wpływ na jakość obsługi zobowiązań ma zapewne silny 

wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług – od III kw. 2021 r. udział kredytu handlowego brutto wzrósł 

z 12,9% do 13,3%, co zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się trudnych długów. Udział firm 

informujących o braku przeterminowanych zobowiązań po raz kolejny spadł (kw/kw i r/r), a deklarujących 

posiadanie przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług w całkowitych rozliczeniach handlowych 

- nie zmienił się znacząco w porównaniu do wcześniejszych kwartałów.  

W większości analizowanych przekrojów deklarowana jakość obsługi zobowiązań (mimo niewielkich 

spadków) pozostała dobra. Odsetek firm, które deklarują brak przeterminowanych zobowiązań spadł do 

poziomu 53% (z niemal 57% z połowy 2021 r.), a ok. 27% przedsiębiorstw deklarowało brak 

przeterminowanych należności. Najczęściej wartość nieuregulowanych płatności nie przekracza 10% 

należności lub zobowiązań z tyt. dostaw i usług.  

W układzie przekrojowym, wysoki odsetek firm informujących o terminowym regulowaniu zobowiązań 

pozabankowych dotyczył firm ze sprzedażą zorientowana na rynek krajowy, firm świadczących usługi dla 

biznesu, a w przekroju branżowym - w Energetyce i przedsiębiorstwach dostarczających wodę 

i odprowadzających ścieki. Poprawy(i tak już z bardzo wysokiego poziomu) oczekują przedsiębiorstwa 

zatrudniające powyżej 2000 osób. Największy spadek odsetka firm terminowo regulujących zobowiązania 

odnotowano w Budownictwie i Przetwórstwie przemysłowym. Silne pogorszenie obsługi zobowiązań 

zadeklarowały również firmy osiągające ponad 50% przychodów ze sprzedaży eksportowej.  

 

 

Wykres 134 Relacja inwestycji krótkoterminowych 

do kosztów ze sprzedaży i dynamiki ich wzrostu 

[w %, r/r] 

Wykres 135 Relacja kapitału pracującego do 

przychodów ogółem [w %] 

  

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 

W I kw. 2022 r. trwające ożywienie gospodarcze przełożyło się na dalszy wzrost wielkości sumy 

bilansowej sektora przedsiębiorstw (wzrost o ok. 13% r/r). Na wzrost pasywów złożył się wzrost kapitałów 

własnych (wzrost o 10,4% r/r wobec 8,7% r/r w pop. kw.) oraz rosnące zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania (wzrost o 15,9% r/r wobec 17% r/r w pop. kw.). Tempo wzrostu wielkości zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (wzrost o 26% r/r wobec 27% r/r w pop. kw.). Po 

raz kolejny wzrost zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (wzrost o 8,5% r/r) także miał dodatni wkład do 

wzrostu sumy bilansowej. 

Wyższe tempo wzrostu zadłużenia względem kapitałów własnych skutkowało kolejnym wzrostem 

średniego poziomu zadłużenia ogólnego s.a. (wzrost do poziomu 54%). W ujęciu terminowym na wzrost 

zadłużenia silniej wpłynęło dynamicznie rosnące zadłużenie krótkoterminowe (26% r/r), wobec obniżającego 

się wzrostu zobowiązań długoterminowych (2,5% r/r). Odsetek przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami 

własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przekraczająca wartość aktywów) utrzymał się na 

niskim poziomie - tj. 5,2% populacji48.  

Średni wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego pozostał 

w wyraźnym trendzie wzrostowych i osiągnął poziom 84%, co jest efektem bardzo niskiego, obniżającego 

się tempa wzrostu aktywów trwałych (2% r/r) wobec wyraźnie wyższego i przyspieszającego wzrostu 

kapitałów własnych. Około 62% badanych firm wykazuje pełne pokrycie wartości aktywów trwałych 

kapitałem własnym, a ok.  77% w całości finansuje majątek trwały kapitałami stałymi (własnymi i obcymi 

długoterminowymi). Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe (stabilne) 

zaangażowanie kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalność, lekko 

się obniżył (kw/kw i r/r – do poziomu 65,5%) - co jest wynikiem słabszego wzrostu kapitałów stałych (wzrost 

 
48 Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych ich udział nie przekracza 5% w przypadku 

przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy bilansowej.  

Wykres 136 Obsługa zobowiązań handlowych 

[odsetek odpowiedzi] 

Wykres 137 Prognozy obsługi zobowiązań 

pozakredytowych [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło: dane GUS; obliczenia własne; Szybki Monitoring 
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o 8,3% r/r) niż sumy bilansowej. Rentowność kapitałów własnych, po odsezonowaniu, wyniosła niemal 3,9%, 

na co złożył się wzrost kapitałów własnych i  wzrost wyniku netto (ok. 25% r/r, dane nienarastające).  

Według danych NBP49 na koniec kwietnia 2022 r. dynamika zadłużenia kredytowego sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych (zgodnie z oczekiwaniami banków50, jak i z zapowiedziami 

przedsiębiorstw), pozostała w tendencji wzrostowej (wzrost sięgnął 12% r/r). Wartość nominalna 

zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw w kwietniu br. po raz pierwszy przekroczyła wartość z marca 

2020 r., kiedy wybuch pandemii (i uruchomione w odpowiedzi na zawirowania programy pomocowe) 

mocno ograniczył zapotrzebowanie firm na finansowanie bankowe. Wysokie tempo wzrostu zadłużenia 

odnotowano w segmencie kredytów bieżących (wzrost o 25,5% r/r), a niższe - w segmencie kredytów 

inwestycyjnych (o 3,4% r/r). Na koniec kwietnia br. w segmencie kredytów inwestycyjnych, w układzie 

według przeznaczenia, odnotowano spadek wielkości kredytów na nieruchomości (spadek o 3% r/r,) i wzrost 

(6,5% r/r) kredytów stricte inwestycyjnych.51 Na koniec kwietnia 2022 r. średnie, nominalne oprocentowanie 

nowych i renegocjowanych umów kredytowych, po kolejnych decyzjach dotyczących wysokości stóp 

procentowych banku centralnego52, wyraźnie wzrosło.  

Wykres 138 Dynamika zmian pasywów i struktura 

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

Wykres 139 Wskaźnik rentowności kapitałów 

własnych ROE  

 
 

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

  

 
49 Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 
50 Wg. ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych w II kw. banki oczekiwały wzrostu popytu na kredyt we 

wszystkich segmentach, za wyjątkiem kredytów inwestycyjnych dla dużych firm. Szerzej: 

 https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2022_2.pdf 
51 Wg. danych o należnościach sektora bankowego od sektora przedsiębiorstw niefinansowych zadłużenie kredytowe sektora 

dużych przedsiębiorstw na koniec kwietnia br. kontynuowało silny wzrostowy trend w segmencie kredytów operacyjnych, przy 

stabilizacji tempa wzrostu na niskim poziomie, względem długookresowej średniej, w segmencie kredytów inwestycyjnych. W 

sektorze MSP silny wzrost dotyczył segmentu kredytów operacyjnych i niski (nie przekraczający 1,0% r/r) w segmencie kredytów 

inwestycyjnych. Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 
52 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 stycznia, 8 lutego i 8 marca 2022 r. rpp_2022_03_08.pdf (nbp.pl)  
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Wykres 140 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 

i wskaźnik trwałości finansowania  

Wykres 141 Wskaźniki struktury finansowania 

[odsetki firm] 

 
 

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

Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych53 w sprawozdaniach GUS (suma zadłużenia z tyt. 

kredytów i pożyczek od jednostek powiązanych, jak i niepowiązanych) wzrosło o 8,5% r/r. O wzroście 

zadłużenia niemal w całości zdecydował przyrost zadłużenia krótkoterminowego (nieco ponad 21% r/r).  

W ujęciu sektorowym na wzrost zadłużenia całego sektora przedsiębiorstw wyraźny wpływ, z uwagi na 

udział sekcji w kredycie i pożyczkach ogółem, miał wzrost zadłużenia (głównie) krótkoterminowego 

w Energetyce i Przetwórstwie przemysłowym (zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło 

w Przetwórstwie  o ok. 11% r/r, ale udział tej sekcji w zadłużeniu ogółem sięga niemal 38%). Również 

w Transporcie odnotowano dalszy silny wzrost zadłużenia, w tym długoterminowego, co należy wiązać 

z utrzymującą się tu wysoką dynamiką nakładów inwestycyjnych. Udział zadłużenia z tytułu kredytów 

i pożyczek w całkowitym zadłużeniu sektora przedsiębiorstw Transportu nie przekracza jednak 8%, co 

istotnie ogranicza wpływ wzrostu zadłużenia tej sekcji na kształtowanie się agregatu w całym sektorze.  

Wzrost zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek był wygenerowany niemal w całości przez wzrost 

zadłużenia firm zarówno eksportujących, jak i importujących (w tej klasie zadłużenie ogółem wzrosło 

o ponad 23% r/r). Firmy ze sprzedażą zorientowaną wyłącznie na rynek krajowy, jak i te wyłącznie 

eksportujące, zwiększyły tylko swoje zadłużenie długoterminowe. 

  

 
53 Różnice w tempie wzrostu zadłużenia kredytowego wg danych NBP i wg. GUS są uzasadnione, ponieważ obejmują nieco inne 

kategorie, a także dotyczą innej populacji przedsiębiorstw. W miesięcznej sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze 

ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości GUS, z kolei zadłużenie wg. GUS obejmuje również zobowiązania 

pożyczkowe. Źródła danych należy traktować komplementarnie.  
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Wykres 142 Dynamika zadłużenia z tytułu 

kredytów i pożyczek i struktura wpływu jej 

głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 143 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r]  

 
 

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

NBP 

Według danych SM NBP w II kw. 2022 r. odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt lekko 

wzrósł, przy czym po raz kolejny spadł odsetek firm (kw/kw), które uzyskały pozytywną decyzję 

kredytową. Przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej w nieco ponad 40% przypadków były 

czynniki niezależne od przedsiębiorstwa. Brak zabezpieczeń pozostał co piątą przyczyną odrzucenia 

wniosku kredytowego. Dobra, stabilna sytuacja finansowa oraz perspektywy zwiększenia zatrudnienia były 

pozytywnie skorelowane z prawdopodobieństwem uzyskania kredytu. Przedsiębiorstwa płynne, 

rentowne, firmy prognozujące wzrost popytu na swoje dobra i usługi tylko w nielicznych przypadkach 

otrzymały odmowę przyznania kredytu.  

Zmiany zapotrzebowania firm na finansowanie bankowe w większości przekrojów były niewielkie 

i przeważnie lekko wzrosło. Częściej skutecznie o kredyt ubiegały się firmy eksportujące niż nieeksporterzy. 

W układzie branżowym wzrost zapotrzebowania na kredyt bankowy odnotowano w Przetwórstwie 

przemysłowym i w nieco niższym stopniu w Usługach (w obu sekcjach towarzyszył temu wysoki odsetek 

pozytywnych rozpatrzeń). Odsetek firm budowlanych ubiegających się o kredyty w ostatnim czasie jest na 

bardzo niskim poziomie (patrząc na okres ostatnich 10-lat), natomiast dostępność tego finansowania tylko 

w ostatnich dwóch kwartałach silnie się pogorszyła.  

Niewielki wzrost zapotrzebowania (kw/kw) na finansowanie bankowe zadeklarował sektor MSP, czemu 

towarzyszył relatywnie wysoki poziom akceptacji wniosków (biorąc pod uwagę historyczną dostępność 

finansowania dla tego sektora). Gorszą sytuację odnotowano w sektorze mikro firm, gdzie spadkowi 

popytu na kredyt towarzyszył wzrost odmownych rozpatrzeń.  
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W I kw. 2022 r. średnia zdolność sektora przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego 

i pożyczkowego, mimo lekkiego pogorszenia, utrzymała się na dobrym poziomie (wyraźnie powyżej 

średniej długookresowej). Obniżyła się jednak wartość medianowa wskaźnika (pozostając powyżej 

długookresowej średniej). Na kształtowanie się wskaźnika na tak wysokim poziomie złożył się wciąż silny 

wzrost wyniku finansowego netto. Obserwowany natomiast w ostatnim okresie wzrost stóp procentowych 

przełożył się na wzrost (r/r i kw/kw) obciążeń z tytułu rat kapitałowych i odsetek, w tym wielkości odsetek 

od kredytów i pożyczek.  

W części sekcji PKD zdolność do regulowania zobowiązań kredytowych i pożyczkowych lekko wzrosła 

(r/r). Jedynie tam, gdzie obciążenia z tytułu rat kapitałowych i odsetkowych silnie wzrosły tj. Przetwórstw 

przemysłowym i Energetyce, odnotowano spadek wskaźnika (tylko w Energetyce poniżej długookresowej 

średniej). W klasie przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w związku z trwającą pandemią (m.in. 

Wykres 144 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych  

Wykres 145 Odsetki złożonych i zaakceptowanych 

wniosków kredytowych w sektorach 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 146 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 

nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.]  

Wykres 147 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 

nadwyżki finansowej w sekcjach PKD [dane 

kwart. w pkt.] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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branże Hotele i Gastronomia, Turystyka) obserwuje się poprawę wyniku finansowego netto (szybszego 

wzrostu przychodów niż wzrostu kosztów), co w połączeniu z niewielkim obciążeniem długiem powoduje, 

że wskaźnik obsługi zadłużenia pozostał na wysokim poziomie. 

W II kw. 2022 r. deklarowana (SM NBP) zdolność przedsiębiorstw do terminowej obsługi zadłużenia 

kredytowego po raz kolejny obniżyła się54. Nieco poniżej 94% ankietowanych nie zgłasza jednak 

problemów z obsługą zobowiązań kredytowych. W znacznej liczbie analizowanych klas odsetki firm 

terminowo regulujących zobowiązania względem banków, mimo lekkich spadków, wciąż znajdują się blisko 

swoich historycznych maksimów.  

Wyraźne pogorszenie terminowości obsługi zadłużenia kredytowego zadeklarowały firmy małe (w tym 

mikro), podmioty dostarczające konsumpcyjnych dóbr nietrwałych, w Transporcie, a po kilkuletnim 

okresie systematycznej poprawy - także Budownictwie. W Handlu i Przetwórstwie przemysłowym, a także 

w klasie firm zatrudniających powyżej 500 osób, odsetek firm terminowo regulujących zobowiązania 

kredytowe pozostał bardzo wysoki.  

Większe problemy z obsługą zadłużenia zgłaszają firmy prywatne krajowe niż przedsiębiorstwa 

zagraniczne. Być może jest to efekt odmiennej struktury walutowej kredytów (większy udział kredytów 

złotowych niż walutowych w strukturze finansowania zewnętrznego firm prywatnych krajowych), co 

w sytuacji ostatnich podwyżek stóp procentowych na polskim rynku generuje większe koszty odsetkowe. 

Biorąc pod uwagę rodzaj transakcji w wymianie handlowej, wysoką jakością obsługi zadłużenia 

kredytowego charakteryzuje się klasa importerów, mimo niewielkiego spadku odsetka firm nie 

zgłaszających problemów. Najsłabszą sytuacją charakteryzują się przedsiębiorstwa zorientowane na rynek 

krajowy, które rzadziej aplikują o kredyty bankowe, częściej otrzymują odmowę przyznania kredytu 

i częściej deklarują problemy z jego obsługą.  

W formułowanych w II kw. 2022 r. prognozach zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych na 

najbliższy rok saldo ocen po raz kolejny przyjęło wartość ujemną. Wyraźnie przybyło przedsiębiorstw, 

które spodziewają się pogorszenia pogorszenie terminowości obsługi zaciągniętych kredytów. 

W układzie branżowym saldo ocen przewidywanej obsługi zobowiązań kredytowych przyjęło wartość 

ujemną we wszystkich z ośmiu sekcji PKD. Najsilniej udział pesymistycznych ocen  wzrósł w Energetyce 

i Górnictwie, a także Budownictwie. W Handlu saldo ocen było nieznacznie gorsze. W układzie według 

docelowego rynku zbytu saldo to pogorszyło się wśród firm ze sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy. 

Z kolei w klasie eksporterów wyspecjalizowanych przeważały prognozy dalszej poprawy.  

 

 
54 Wciąż niski popyt na kredyty, a z drugiej strony przeciętnie bardzo dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przekłada się 

na relatywnie stabilny, niski  udział kredytów o obniżonej jakości - na koniec I kw. 2022r. w sektorze MSP udział kredytów o 

obniżonej wartości stanowił ok. 10,2% wielkości zadłużenia, a w sektorze dużych firm, udział kredytów o obniżonej wartości nie 

przekraczał 5%. Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 

http://www.nbp.pl/
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Według prognoz SM NBP saldo przewidywanego popytu na kredyt w III kw. 2022 r. wzrosło (kw/kw i r/r) 

– więcej firm ma zamiar korzystać z finansowania bankowego (wzrósł odsetek firm planujących 

zwiększenie zadłużenia, i jednocześnie obniżył się odsetek firm planujących spłatę kredytu). W II kw. br. 

odsetek przedsiębiorstw faktycznie ubiegających się o kredyty bankowe lekko wzrósł (niemniej jego poziom 

wciąż jest na niskim – biorąc pod uwagę historyczne odczyty - poziomie). Prognozy aktywności 

inwestycyjnej firm w najbliższym okresie55 nie sugerują jednak wyraźnie zwiększonego zapotrzebowania na 

finansowanie, ponieważ odsetek przedsiębiorstw planujących rozpocząć nowe inwestycje w nadchodzącym 

kwartale pozostał niski. Firmy, które planują nowe inwestycje znacząco częściej planują sfinansować 

wydatki własnymi środkami i po raz kolejny widać spadek zainteresowania finansowaniem projektów 

inwestycyjnych kredytem bankowym.  

W świetle danych NBP o zadłużeniu kredytowym sektora przedsiębiorstw niefinansowych można 

wnioskować, że motorem wzrostu zadłużenia będą raczej kredyty o charakterze obrotowym 

i krótkoterminowe. Potwierdza to rosnące zapotrzebowanie na kredyt bankowy firm nieinwestujących 

(saldo popytu na kredyt osiągnęło wartość notowaną ostatnio w 2011 r. - ponad 20% firm nieinwestujących 

ma zamiar zaciągnąć lub zwiększyć zadłużenie kredytowe w III kw. br.). 

W układzie przekrojowym wzrost salda prognozowanego popytu na kredyt widać w większości 

analizowanych klas. Największy jego wzrost odnotowano wśród przedsiębiorstw sektora MSP – po raz 

pierwszy w historii badania saldo popytu małych i średnich przedsiębiorstw jest wyższe niż dużych firm. 

W układzie branżowym największy wzrost zapotrzebowania odnotowano wśród firm budowlanych 

i transportowych. Bardzo duży wzrost odsetka firm planujących ubiegać się o kredyt jest widoczny wśród 

firm ze sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy (tu tylko w niewielkim stopniu przybyło firm planujących 

całkowitą spłatę). Wśród eksporterów wzrost tego odsetka był słabszy. Spadek salda prognozowanego 

 
55 Kredyty o charakterze inwestycyjnym (wg. danych Statystyki bankowej NBP) stanowią obecnie nieco ponad 55% całkowitej 

wartości kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych ogółem. 

Wykres 148 Deklarowana obsługa zadłużenia 

kredytowego i struktura przyczyn odmownych 

rozpatrzeń wniosków [odsetki odpowiedzi]  

Wykres 149 Prognozy obsługi zobowiązań 

kredytowych [odsetki odpowiedzi] 
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popytu na kredyt, w wyniku częściej formułowanych planów redukcji zadłużenia niż jego wzrostu, deklarują 

firmy dostarczające dóbr konsumpcyjnych trwałych, nierynkowych i skierowanych do konsumentów.  

Wykres 150 Prognoza popytu na kredyt [odsetki 

odpowiedzi]  

Wykres 151 Źródła finansowania nowych 

inwestycji [w odsetku firm planujących rozpoczęcie 

inwestycji] 
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Wykres 152 Prognoza popytu na kredyt w wybranych przekrojach [odsetki odpowiedzi] 
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W I kw. 2022 r. dynamika cen produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (szacowana 

na podstawie wskaźników cen produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i 

ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej) wyraźnie przyspieszyła - do 

14,6% r/r (po wzroście o 9,2% r/r w poprzednim kwartale). Dynamika cen produkcji rośnie od IV kw. 2020 

r. i jest obecnie najwyższa od ponad 20 lat. Do wzrostu dynamiki cen produkcji w I kw. br. przyczynił się 

głównie istotnie szybszy wzrost cen w przemyśle (18% r/r, wobec 13,4% r/r w IV kw. ub.r.), odpowiadającym 

za około 45% produkcji globalnej56 . Inflacja cen producenta przyspieszyła także w pozostałych 

analizowanych sektorach gospodarki, w tym najsilniej w Obsłudze nieruchomości (do 16,3% r/r), 

Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (15,3% r/r), Transporcie (8,4% r/r) i w Budownictwie (9,8% 

r/r), w mniejszym stopniu w Informacji i komunikacji (do 5,3% r/r), Handlu i naprawach57 (10% r/r) oraz 

Gastronomi i zakwaterowaniu (12,9% r/r). Na wyraźne przyspieszenie wzrostu cen produkcji w I kw. br. 

wskazywały odpowiedzi przedsiębiorstw z poprzedniej edycji SM NBP. 

Wykres 153 Roczna dynamika wskaźnika cen 

produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI  

[w %]  

Wykres 154 Wpływ zmian cen w sekcjach na 

dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze 

przedsiębiorstw [w pp.] 

 
Uwaga: dane o PPI w II kw. 2022 r. w oparciu o kwiecień i maj 

 

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

Wyższa dynamika cen w przemyśle, w tym w szczególności w działach wytwarzających dobra 

energetyczne (45,7% r/r, wobec 32,4% r/r w IV kw. ub.r.) i zaopatrzeniowe (18,9% r/r, wobec 16,9% r/r w IV 

kw. ub.r.), a więc często wykorzystywane w procesie produkcyjnym innych przedsiębiorstw, przyczyniła 

się do wyraźnego wzrostu deflatora zużycia pośredniego. Ceny zaopatrzenia (w surowce, materiały, 

energię i usługi obce) sektora przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. 2022 r. wzrosły o 16,2% r/r, po 

wzroście o 11,5% r/r w poprzednim kwartale. W rezultacie nastąpił wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia 

względem produkcji, co wpłynęło ujemnie na kształtowanie się wskaźnika rentowności na działalności 

operacyjnej (por. rozdział Sytuacja finansowa). Wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia względem produkcji w 

I kw. 2022 r. (1,4% r/r), był jednak wolniejszy niż w poprzednim kwartale (2,1% r/r). 

 
56 Z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego i usług publicznych. 
57 Ceny produkcji w handlu są odpowiednikiem marż. 
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Dotychczas dostępne dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu i maju wskazują, że 

wzrost cen produkcji oraz zaopatrzenia sektora przedsiębiorstw w II kw. br. prawdopodobnie jeszcze 

przyspieszy. Wskaźnik PPI wzrósł bowiem do 24,4% r/r58 (wobec 18% r/r w I kw. br.). Najbardziej 

przyspieszyła dynamika cen producenta w działach wytwarzających dobra energetyczne (do 61,6% r/r 

przeciętnie w kwietniu i maju, wobec 45,7% r/r w I kw. br), zwłaszcza w produkcji koksu i produktów 

rafinacji ropy naftowej (do 93,4% r/r w maju, wobec 70,6% r/r w I kw.), ale także w górnictwie węgla (48,9% 

r/r w maju br.) oraz energetyce (45,4% r/r w maju br.). Szybciej rosły także ceny produkcji dóbr 

zaopatrzeniowych (o 22,3% r/r przeciętnie w kwietniu i maju br., wobec 18,9% r/r w I kw. br.), na co 

największy wpływ miał wzrost cen produkcji metali (o 44,5% r/r przeciętnie w kwietniu i maju br.). Pomimo 

znacznego przyspieszenia nadal istotnie wolniej rosła dynamika cen kategorii produkcji bliższych popytowi 

finalnemu, tj. dóbr konsumpcyjnych (o 16,5% r/r przeciętnie w kwietniu oraz w maju) oraz inwestycyjnych 

(o 6,6% r/r przeciętnie w kwietniu oraz w maju). Struktura wzrostu cen w przemyśle wskazuje zatem na 

utrzymywanie się negatywnych (z punktu widzenia przedsiębiorstw) tendencji w kształtowaniu ceny 

relatywnej zaopatrzenia względem produkcji, co może wpływać ujemnie na rentowność sektora 

przedsiębiorstw w II kw. br. 

Wykres 155 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 

głównych grupowaniach przemysłowych  [w %] 

Wykres 156 Notowania cen ropy naftowej, węgla i 

miedzi na rynkach światowych [w USD, indeksy sty. 

2017=100] oraz odsetek przedsiębiorstw 

postrzegających ceny zaopatrzenia jako barierę 

działalności 

 
Uwaga: dane o PPI w II kw. 2022 r. na podstawie informacji z 

kwietnia oraz maja. 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Na przyspieszenie wzrostu cen producenta w II kw. 2022 r., choć w mniejszej skali niż w poprzednim 

kwartale, wskazują także odpowiedzi przedsiębiorstw ankietowanych w SM NBP. Wskaźnik presji 

cenowej wzrósł do najwyższego w historii badania poziomu 56,6 pkt., jednak skala tego wzrostu była istotnie 

mniejsza niż przeciętnie w okresie ostatnich dwóch lat, tj. w trakcie obecnej fazy wzrostów. Najsilniejszy 

wzrost wskaźnika presji cenowej, w relacji do poprzedniego kwartału, odnotowano w Budownictwie, choć 

odsetek podmiotów podnoszących ceny wzrósł również w innych sektorach, tj. w Przemyśle, Handlu, a także 

w pozostałych usługach. 

 
58 Przeciętnie w kwietniu i maju 
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Oczekiwania ankietowanych podmiotów wskazują na utrzymywanie się dynamiki cen produkcji w III 

kw. 2022 r. na poziomie zbliżonym do odnotowanego w poprzednim badaniu. Wprawdzie wzrósł odsetek 

przedsiębiorstw planujących podwyższyć ceny oferowanych produktów (do 78,6% s.a.), jednak 

równocześnie przeciętna skala oczekiwanych wzrostów cen była nieco mniejsza niż w poprzednim kwartale. 

Prognozy wzrostu cen obniżyły się głównie w przypadku podmiotów, które oczekiwały silnego ich wzrostu 

w poprzednim okresie. W rezultacie poziom wskaźnika prognoz cen własnych SM NBP nieznacznie się 

obniżył (o 0,1 pkt.). 

Najważniejszym czynnikiem powodującym wzrost oczekiwań inflacji cen producenta pozostają 

dynamicznie rosnące koszty zaopatrzenia, co jest często związane z kształtowaniem się cen materiałów i 

surowców na rynku światowym w wyniku wojny w Ukrainie. Wprawdzie wskaźnik prognoz cen 

materiałów i surowców nabywanych przez ankietowane w SM NBP przedsiębiorstwa lekko się obniżył 

względem odnotowanego w poprzednim kwartale rekordowego poziomu, jednak nadal pozostaje on bardzo 

wysoki. Wzrost cen zaopatrzenia jest obecnie najczęściej wymienianą – przez 21,4% firm, w pytaniu 

otwartym SM NBP – barierą mogącą zagrozić działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo w ostatnim badaniu 

wzrósł wskaźnik przeniesienia oczekiwań dotyczących cen surowców na prognozy cen własnych (pass 

through) i było on ponad trzykrotnie wyższy niż w przypadku analogicznego wskaźnika dla prognoz 

wynagrodzeń. Wzrósł także negatywny wpływ wzrostu cen zaopatrzenia na oceny i prognozy ogólnej 

sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw. Wyższe koszty zaopatrzenia są nadal często 

związane z niedoborami materiałów surowców i półproduktów. Przedsiębiorstwa, które sygnalizowały 

problem zbyt niskich zapasów towarów i materiałów potrzebnych do produkcji prognozowały o ok. 2 pp. 

szybszy wzrost cen zaopatrzenia niż pozostałe podmioty. 

Wykres 157 Oczekiwania zmian cen produkcji 

własnej oraz cen materiałów i surowców w 

przyszłym kwartale [w pp.] 

 

Wykres 158 Prognozy CPI w perspektywie roku       

[w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wpływ oczekiwań dot. kształtowania się wynagrodzeń na prognozy cen produkcji od około roku jest 

wyraźnie silniejszy niż przeciętnie w próbie, choć kilkukrotnie mniejszy niż w przypadku cen materiałów 

i surowców. Mniejsze znaczenie wynagrodzeń (niż cen zaopatrzenia) wynika zarówno z mniejszej skali 

wzrostów ceny tego czynnika produkcji, jak i istotnie mniejszego udziału kosztów pracy (niż kosztów 

zaopatrzenia) w kosztach operacyjnych sektora przedsiębiorstw. Wpływ prognoz wynagrodzeń na prognozy 
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cen produkcji jest obecnie jednak większy niż przeciętnie w historii badania SM NBP. Jest to związane 

zarówno z relatywnie wysokimi (na tle danych historycznych) prognozami dotyczącymi wzrostu 

wynagrodzeń, jak i wyższym niż przeciętnie w próbie, szacunkiem efektu przenoszenia (pass through) 

oczekiwań wzrostu wynagrodzeń na inflację cen producenta. Nie obserwuje się jednak znaczącego nasilania 

się wpływu oczekiwań dot. wynagrodzeń na prognozy cen produkcji, wraz z wyraźnym przyspieszaniem 

inflacji od III kw. ub.r. Wzrost wynagrodzeń jest obecnie  wymieniany przez 5,8% firm (w pytaniu otwartym 

SM NBP), tj. wyraźnie rzadziej niż ceny surowców (21,4%), jako bariera mogąca zagrozić funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa. 

W II kw. br. nastąpiło wyhamowanie tendencji wzrostowej wskaźnika prognoz cen producenta na kolejne 

12 miesięcy. Odsetek respondentów SM NBP oczekujących wzrostu cen oferowanych produktów (71,5%) od 

trzech kwartałów kształtuje się na względnie stabilnym, choć historycznie wysokim, poziomie. Najczęściej 

podwyżki cen w horyzoncie kolejnego roku są planowane w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie 

elektryczną (przez 84% firm) oraz w Górnictwie i wydobywaniu (79% firm), rzadziej w Budownictwie (75% 

firm), Handlu i naprawach i Przetwórstwie przemysłowym (po 74%) oraz w Transporcie (73%), dostarczaniu 

wody i odbiorze nieczystości (67%) i w pozostałych usługach (62%). Wyraźny wzrost tego wskaźnika 

odnotowano w Transporcie (o 12,5 pp., w relacji do poprzedniego kwartału) i w Energetyce (o 6,5 pp.), a 

spadek - głównie w Handlu (o 6 pp.) i w Budownictwie (o 3 pp.). 

Wykres 159 Udział podmiotów deklarujących negatywny wpływ inflacji i zjawisk towrzyszących 

inflacji na sytuacje przedsiębiorstwa 

 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Oczekiwania dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy) pozostają 

wysokie. Wprawdzie obniżył się – w relacji do poprzedniego badania – odsetek przedsiębiorstw 

oczekujących przyspieszenia inflacji cen konsumenta (o 7,8 pp.), jednak wyraźnie wyższy był poziom 

referencyjny inflacji (12,4% r/r, w kwietniu br.), do którego odnosiły się przedsiębiorstwa, odpowiadając na 

pytanie SM NBP. Jednocześnie nieznacznie wzrósł (o 1,4 pp.) udział firm oczekujących utrzymania dynamiki 

cen konsumenta na obecnym – wysokim – poziomie. Zdaniem zdecydowanej większości firm (około 90%) 

inflacja CPI nie przekroczy 20%, przy czym najwięcej podmiotów wskazuje, że jej szczyt nastąpi w I kw. 

2023 r. Przedsiębiorstwa prognozują stopniowe spowalnianie wzrostu cen konsumenta w kolejnych latach, 

choć ich zdaniem inflacja może się utrzymać na wysokim poziomie – przeciętnie powyżej 10% r/r – aż do 

2024 r. 
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Wysokie oczekiwania dotyczące inflacji cen konsumenta, formułowane przez przedsiębiorstwa, są silnie 

związane z dynamicznym wzrostem cen materiałów i surowców potrzebnych do produkcji. Jednocześnie 

w opinii 48% ankietowanych w SM NBP podmiotów wzrost cen zaopatrzenia miał silnie negatywny wpływ 

na ich sytuację. W związku z niepewnością związaną z inflacją przedsiębiorstwa stosunkowo często 

sygnalizowały także istotny problem z zawieraniem umów długookresowych (36% firm) oraz trudności w 

planowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej (po 33% firm). Rzadziej badane podmioty dostrzegały silny 

negatywny wpływ rosnących stóp procentowych (24% firm), wzmożonej presji płacowej (22% firm), czy 

mniejszej siły nabywczej klientów (13% firm) – w związku z wysoka inflacją – na swoją sytuację ekonomiczną.  
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Uwagi metodologiczne  

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

NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 

środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).  

2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w dniach 27 

maja-15 czerwca 2022 r. W badaniu SM wzięło udział 2669 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. 

Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza 

rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz 

duże jednostki. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia 

silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną 

ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa. 

3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są 

przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na 

przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób. 

Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem 

i rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec marca 2022 r. wyniosła 16 435, tj. 

o 370 więcej jednostek niż rok wcześniej. Informacje ze sprawozdań opierają się na danych przekazanych 

do NBP przez GUS do dnia 27 czerwca 2022 r.  

4. W części opartej na sprawozdawczości finansowej GUS prezentowane są najczęściej dane kwartalne, tj. 

dane dotyczące okresu jednego kwartału. Ten sposób prezentacji dotyczy m.in.: przychodów, kosztów, 

wyniku finansowego czy inwestycji.  

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) 



 

Szybki Monitoring NBP  72 

Uwagi metodologiczne 

• wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

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

zaopatrzeniowe. 

 

• wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe 

(głównie: edukacja i zdrowie). 

• wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy 

z zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy 

z 50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy 

z niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

9. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 

• Wskaźnik 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 

• Wskaźnik zatrudnienia = różnica pomiędzy odsetkiem firm zwiększających zatrudnienie a odsetkiem 

firm, które zatrudnienie zmniejszyły  

10. Wykresy pudełkowe umożliwiają zobrazowanie podstawowych informacji dotyczących rozkładu 

empirycznego badanej cechy na jednym rysunku.  W raporcie zostały one wykorzystane do pokazania 

kilku wymiarów wybranych wskaźników (m.in. poziomu, zmiany kw/kw, zróżnicowania branżowego) 

na tle danych historycznych.  

• Wskaźniki liczone są kwartalnie, w większości przypadków szereg czasowy zaczyna się od 2005 r. 

(w przypadku gdy jest inaczej odpowiednia informacja znajduje się przy wykresie) 
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• W przypadku wskaźników wrażliwych na sezonowość uwzględniono dane tylko z kwartałów 

analogicznych do najnowszej obserwacji (odpowiednia adnotacja znajduje się wówczas przy 

wykresie) 

• Skala zmiany prezentowana jest tylko na tle spadków danego wskaźnika lub tylko na tle wzrostów 

danego wskaźnika (w zależności od kierunku ostatniej zmiany) 

• Zróżnicowanie branżowe wskaźnika dla danego kwartału liczone jest jako odchylenie standardowe 

wartości wskaźnika dla działów PKD (z pominięciem 3% najmniejszych i 3% najwyższych wartości 

w celu zminimalizowania wpływu wartości odstających). W przypadku danych ankietowych 

zróżnicowanie liczone jest w oparciu o dane z 38 najliczniej reprezentowanych działów PKD na 

szeregu czasowym zaczynającym się w 2018 r. (ze względu na stabilizację próby badawczej od tego 

momentu).  

• Wskaźnik heterogeniczności dla danych ankietowych liczony jest według następującej formuły: 

√𝑝 + 𝑛 − (𝑝 − 𝑛)2 gdzie p – udział odpowiedzi ”pozytywnych”, n – udział odpowiedzi 

„negatywnych” 

• Parametry rozkładu zilustrowane na wykresach pudełkowych w raporcie:  

• mediana  - środkowa linia w pudełku  

• wartość 1. kwartyla - linia ograniczająca pudełko od dołu  

• wartość 3. kwartyla – linia ograniczająca pudełko od góry  

• IQR (rozstęp ćwiartkowy) – różnica między 3. i 1. kwartylem, zobrazowana przez wysokość 

pudełka  

• górny wąs – którego kraniec wyznaczony jest przez wartość największej obserwacji nie 

większej niż 3.kwartyl + 1,5*IQR, zobrazowany przez pionową linię zaczynającą się w 

górnej części pudełka 

• dolny wąs – którego kraniec wyznaczony jest przez wartość najmniejszej obserwacji nie 

mniejszej niż 1. kwartyl – 1,5*IQR, zobrazowany przez pionową linię zaczynającą się w 

dolnej części pudełka 

• obserwacje odstające – wartości większe niż 3.kwartyl + 1,5*IQR lub mniejsze niż 1.kwartyl 

– 1,5*IQR, zobrazowane przez czarne kropki  

• obserwacja najnowsza – zobrazowana przez czerwoną kropkę  

Rysunek pomocniczy – parametry rozkładu prezentowane na wykresie pudełkowym   

 



 

Szybki Monitoring NBP  74 

Uwagi metodologiczne 

Źródło: Opracowanie własne NBP 
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Formularz ankietowy  
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