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Streszczenie 

Aktualną sytuację sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) można oceniać jako dość dobrą, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19, chociaż zróżnicowaną w 

poszczególnych grupach firm. W II kw. 2020 r., mimo znaczącego spadku przychodów, poprawiła się 

rentowność sektora, a płynność ukształtowała się na bezpiecznym poziomie. Jak dotychczas 

przedsiębiorstwom udało się uniknąć negatywnego scenariusza na rynku pracy. Firmy pozytywnie 

oceniają również sytuację w III kw., mimo że gorszą niż przed rokiem, to jako zbliżoną do okresu przed 

pandemicznego. Widoczna jest też poprawa oczekiwań przedsiębiorców, zwłaszcza w horyzoncie 

rocznym. Część dobrych wyników sektora jest jednak efektem korzystnego wpływu czynników o 

charakterze niesystematycznym, w tym pomocy uzyskiwanej w ramach tarcz antykryzysowych. Sektor 

wciąż działa też w warunkach podwyższonej niepewności, negatywnie wpływającej m.in. na jego plany 

inwestycyjne. Ankietowani przedsiębiorcy sygnalizują również znaczną wrażliwość kondycji firm na 

dalszy przebieg pandemii, która obecnie bardzo wyraźnie nasila się. Ponieważ badanie zakończyło się 18 

września br., wyrażane wówczas opinie przedsiębiorców nie mogły uwzględniać obserwowanej obecnie 

skali epidemii i w efekcie należy przewidywać, że aktualny obraz sytuacji sektora może być w pewnych 

obszarach gorszy. 

Na podstawie danych ze sprawozdań F-01 GUS oraz wyników badań ankietowych można dodatkowo 

stwierdzić, że:  

• Skala spadków przychodów SPN ze sprzedaży była najgłębsza w historii tego badania, w tym 

znacznie poważniejsza niż na przełomie lat 2008/2009. Spadek sprzedaży krajowej r/r dotknął 

57 spośród 75 analizowanych działów PKD oraz 50 spośród 75 działów PKD w przypadku 

sprzedaży zagranicznej. W takich okolicznościach ok. 38% przedsiębiorstw udało się jednak 

zwiększyć przychody ze sprzedaży krajowej, a ok. 41% eksporterów – ze sprzedaży zagranicznej. 

• W II kw. br., dzięki silnej redukcji kosztów, nastąpiła jednak poprawa sytuacji finansowej SPN w 

stosunku do poprzedniego okresu. Wynikała ona m.in. ze spadku cen surowców i kosztów pracy. 

W efekcie wzrosła rentowność firm względem analogicznego okresu ub.r. kształtując się 

jednocześnie na dość dobrym historycznie poziomie. Ankietowane przedsiębiorstwa deklarowały 

także jej dalszy wzrost w III kw. 

• Mimo spadku aktywności gospodarczej dostępne dane nie wskazują na występowanie 

poważniejszych trudności związanych z zakłóceniami w ramach tzw. łańcuchów dostaw. 

Odsetek przedsiębiorstw wymieniających brak surowców jako barierę rozwoju wynosi poniżej 

1%. W świetle analizy przekrojowej nieco bardziej nasilone problemy ze zbyt małym stanem 

zapasów produktów gotowych są ograniczone do producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego 

użytku. 

• Poprawiają się także prognozy sytuacji - nieco silniej w dłuższym horyzoncie niż na IV kw. br. 

Tendencja ta dotyczy większości analizowanych sekcji oraz klas. W rezultacie poprawiły się 

również prognozy zatrudnienia i płac, a poziom wskaźników utrzymuje się na historycznie 

dobrym poziomie. Towarzyszy temu pewne zwiększenie się presji na wzrost płac. Ponadto w 

próbie utrzymuje się wyraźnie podwyższona niepewność (tylko nieco niższa niż w II kw.) i obawy 

o skutki ekonomiczne wprowadzenia nowych ograniczeń przeciwpandemicznych. 
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Streszczenie 

• Poprawa efektywności firm oraz pomoc płynąca w ramach tzw. tarcz antykryzysowych 

spowodowały, że w III kw. 2020 r. deklarowana płynność sektora przedsiębiorstw ponownie była 

wysoka - wróciła do poziomu obserwowanego przed krytycznym, II kw. br. Ocena sytuacji 

płynnościowej poprawiła się w większości klas. Także deklaracje przedsiębiorstw odnośnie do 

prognozowanej sytuacji płynnościowej w horyzoncie roku wskazują na stabilizację tej dobrej 

sytuacji. 

• Mimo dobrej bieżącej sytuacji płynnościowej, tylko nieliczne firmy wskazują, że mają zasoby 

finansowe, pozwalające na dokonanie dodatkowych wydatków rozwojowych. Najczęściej badane 

firmy twierdzą, że poziom rezerw o takim charakterze jest niski lub bardzo niski. Jednocześnie w 

III kw. br. nieznacznie obniżył się odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt bankowy, 

przy wzroście odsetka zaakceptowanych wniosków - pozytywną decyzję kredytową otrzymało 

niemal 82% firm. Jednocześnie 2/3 respondentów ocenia obecną politykę banków jako przychylną 

lub neutralną, a najczęstszą przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej pozostały 

czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, wynikające m.in. z utrzymującej się wysokiej 

niepewności, utrudniającej ocenę ryzyka kredytowania. 

• W II kw. 2020 r. nastąpił bardzo głęboki (realnie o 13,3% r/r) i powszechny spadek inwestycji 

przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w historii nakłady tak silnie obniżyły się również w relacji do I 

kw. Na skalę redukcji aktywności inwestycyjnej miał wpływ fakt, że na wywołany COVID-19 

wstrząs nałożył się malejący od kilku kwartałów trend stopniowego hamowania aktywności 

inwestycyjnej przedsiębiorstw, związany z wygasaniem obecnego cyklu.  

• Według SM NBP nastąpił wzrost optymizmu inwestycyjnego kw/kw, w niewielkim jednak 

stopniu rekompensujący wcześniejsze spadki. W rezultacie prognozy aktywności inwestycyjnej 

pozostały na niskich poziomach. W szczególności niekorzystne i głęboko ujemne są nadal 

prognozy dotyczące planowanych na ten rok zmian skali nakładów. Także perspektywa powrotu 

aktywności inwestycyjnej na ścieżkę wzrostową jest dość odległa i obciążona dużą niepewnością.  

• W II kw. ceny produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw rosły w umiarkowanym tempie 

2,1% r/r, choć o 0,5 pp. wolniej niż w pierwszym kwartale. Do obniżenia dynamiki cen produkcji 

sektora przedsiębiorstw przyczynił się spadek cen w przemyśle, w związku z kształtowaniem cen 

surowców na rynkach światowych. Pozytywne tendencje w kształtowaniu się ceny relatywnej 

produkcji względem zaopatrzenia w II kw. br. wpływały dodatnio na rentowność sektora 

przedsiębiorstw. 

• Dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu i w sierpniu wskazują, że dynamika cen 

zaopatrzenia sektora przedsiębiorstw w III kw. br. pozostanie niska, choć może lekko wzrosnąć. 

W IV kw. spodziewane jest niewielkie spowolnienie wzrostu cen produkcji przedsiębiorstw 

ankietowanych w SM NBP. Także w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy firmy relatywnie rzadko 

spodziewają się wzrostu cen producenta.  
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw  
Syntetyczny1 wskaźnik sytuacji przedsiębiorstw osiągnął minimum prawdopodobnie na przełomie II i III kw., 

przyjmując najniższą wartość od ok. 10 lat. Równocześnie minimum to jest dużo płytsze niż odnotowane w 

latach 2009-2010. Największy wpływ na wyhamowanie dalszych spadków wskaźnika sytuacji bieżącej miało 

poprawienie się w III kw. ocen kondycji ekonomicznej firm oraz sytuacji popytowej. Jak dotąd pandemię 

koronawirusa oraz lockdown polskiej gospodarki z II kw. można więc w SPN postrzegać jako źródło wahań o 

charakterze krótkookresowym, które amplifikują naturalne procesy o charakterze koniunkturalnym2. 

Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 2 Syntetyczny wskaźnik sytuacji przyszłej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 3 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* - w okresie 2005-2021 (lewy panel) oraz w 

zbliżeniu 2015-2021 (prawy panel) 

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

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

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
1 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 03/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf. 
2 Procedury statystyczne służące do filtracji komponentów cyklicznych rozwiązują z perspektywy matematycznej tzw. problem 

ekstrakcji sygnału (signal extraction problem). Jeżeli szok związany z epidemią koronawirusa będzie krótkotrwały, to przez 

procedury statystyczne zostanie rozpoznany przede wszystkim jako komponent nieregularny i szum. Jeśli jednak szok związany 

z pandemią koronawirusa będzie trwał dłużej, to z perspektywy modelowej zostanie w większej mierze zakwalifikowany jako 

wahania o charakterze cyklicznym. Relatywnie stabilne w czasie i niewrażliwe na pojawianie się nowych danych oszacowania 

komponentów cyklicznych można uzyskać jedynie ex post, po upłynięciu pewnego czasu od wygaszenia szoku. 
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

W świetle prognoz neutralna pozycja tego wskaźnika zostanie osiągnięta do końca 2021 r. Rozważając kształt 

odbicia gospodarczego warto zauważyć, że proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął się na długo 

przed wybuchem pandemii koronawirusa. Na podstawie zarówno syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji 

przedsiębiorstw, jak i modelowych prognoz syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej, wprawdzie można w tym 

horyzoncie oczekiwać powrotu do neutralnych poziomów koniunktury z początku 2020 r., ale powrót do lokalnego 

szczytu koniunktury z lat 2018-2019 wydaje się w tej perspektywie mało prawdopodobny. Kluczowy dla tych 

przewidywań wydaje się jednak dalszy rozwój pandemii koronawirusa, która niestety i w Polsce i w skali globalnej 

obecnie wyraźnie przyspiesza.  

Wykres 4 Przebieg epidemii COVID-19 i działania przeciwepidemiczne w Polsce w okresie marzec – 18 września 

2020. 

 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych epidemicznych  

 

Konsekwencje wynikające z ponownego wprowadzenia lockdown’u stanowią czynnik, który może odwrócić 

obserwowane tendencje i spowodować ponowne wyraźne i szybkie pogorszenie kondycji firm. Z takimi 

konsekwencjami liczy się ok. 40% przedsiębiorstw w próbie. Lockdown’u najbardziej obawiają się te same 

branże, które wiosną br. poniosły z tego tytułu najpoważniejsze konsekwencje, tj. branża hotelowa i 

restauracyjna, turystyka, firmy z branży kultura i rozrywka oraz sport, pozostała działalność usługowa, 

transport, handel, a w grupie firm produkcyjnych: produkcja samochodów i produkcja odzieży. Natomiast 

branże: energetyka, dostawa wody, branża IT czy działalność profesjonalna i naukowa są, zdaniem 

respondentów, zasadniczo najbardziej odporne na efekty lockdown’u. Podobnie jak to miało miejsce w 

poprzedniej fazie lockdown’u sektor MSP obawia się jego skutków bardziej niż duże przedsiębiorstwa, choć 

w tej klasyfikacji różnice w ocenach nie są jednak zbyt znaczące.  

Ze względu na duży udział sprzedaży krajowej w sprzedaży sektora przedsiębiorstw czynnikiem o nieznacznie 

większej wadze będą w ocenie ankietowanych firm skutki pandemii odczuwane bezpośrednio w kraju, podczas 

gdy rozwój pandemii wirusa na świecie może wpłynąć negatywnie przede wszystkim na eksporterów z wysokim 

udziałem eksportu w przychodach.  Dość poważnym problemem dla przedsiębiorstw może być również 
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

wprowadzenie w regionie strefy czerwonej – w takiej sytuacji co trzeci ankietowany spodziewa się wyraźnego 

pogorszenia swojej kondycji, podczas gdy wprowadzenie strefy żółtej może pogorszyć stan 15% firm.  
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży spadły o 13,9% r/r. Sprzedaż krajowa obniżyła się o 11,7%, a 

sprzedaż zagraniczna – o 20,4%. Skala spadków była najgłębsza w historii badania sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych, zdecydowanie nominalnie przewyższając rozmiary kontrakcji 

odnotowanej na przełomie lat 2008/2009. Po urealnieniu sprzedaży wskaźnikiem PPI głębokość załamania 

w obu okresach była nieco bardziej zbliżona. 

Spadek sprzedaży r/r odnotowano w 57 spośród 75 analizowanych działów PKD w przypadku sprzedaży 

krajowej oraz w 50 spośród 75 działów PKD w przypadku sprzedaży zagranicznej. Najsilniejszego spadku 

sprzedaży krajowej doświadczyła branża turystyczna oraz kulturalno-rozrywkowa, ale największy wpływ 

na wynik zagregowany sprzedaży krajowej miało silne osłabienie się dynamiki sprzedaży w branży 

samochodowej i handlu3. Wzrosty sprzedaży krajowej miały miejsce przede wszystkim w obsłudze 

nieruchomości, branży elektrycznej i tytoniowej oraz w wybranych branżach (głównie) usługowych o 

znikomym udziale w wyniku zagregowanym. W przypadku sprzedaży zagranicznej zarówno najsilniejsze 

spadki, jak i najwyższe wzrosty dotyczyły branż usługowych o bardzo niskim zaangażowaniu w eksport i 

mających marginalny wpływ na wynik zagregowany sektora przedsiębiorstw4. Wyniki kwartalne są spójne 

z odczytami produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej za kwiecień, maj i czerwiec. 

Wykres 5 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 6 Realna (wg PPI) dynamika r/r przychodów 

ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

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

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

wskazuje, że szok związany z pandemią koronawirusa miał charakter bardzo powszechny. Mimo to w 

przypadku ok. 38% przedsiębiorstw udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży krajowej, a w grupie ok. 

41% eksporterów – przychody ze sprzedaży zagranicznej. Mediana dynamiki sprzedaży krajowej wyniosła 

-9,2% r/r i była najniższa w historii badania przedsiębiorstw niefinansowych w oparciu o dane F-01 GUS. 

 
3 Branże te odpowiadały w II kw. 2020 r. za ok. 40% zagregowanej sprzedaży krajowej sektora przedsiębiorstw. 
4 O branżach najsilniej dotkniętych przez lockdown i skutki pandemii wspomniano również w materiale: 

https://www.nbp.pl/publikacje/finansowanie-przedsiebiorstw/Aktywnosc-kredytowa-przedsiebiorstw-COVID19.pdf  
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W przypadku eksportu mediana dynamiki sprzedaży była bardzo zbliżona do wartości z przełomu lat 

2008/2009 (tj. ok -12% r/r).  

Wykres 7 Mediana dynamiki r/r przychodów ze 

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

Wykres 8 Odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały 

w relacji rocznej wzrost przychodów ze sprzedaży* 

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

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

 
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 

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

W III kw. 2020 r. wskaźniki popytu i sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw poprawiły się, ale nie 

powróciły do poziomów z I kw. 2020 r. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych5 wzrósł w relacji 

kwartalnej o 2,8 pp., ale nadal kształtował się na poziomie o 3,8 pp. niższym niż w I kw. 2020 r. Odsetek 

przedsiębiorstw wskazujących na barierę popytu spadł o 3,1 pp. kw/kw, ale wciąż był wyższy (o 6,3 pp.) niż 

przed półroczem. W połączeniu z odczytami miesięcznych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji 

przemysłowej za lipiec i sierpień wskazuje to na wyraźną poprawę sytuacji popytowej w sektorze 

przedsiębiorstw w III kw. względem II kw., ale nie na trajektorię natychmiastowego powrotu do ścieżki 

wzrostu obserwowanej przed wybuchem pandemii koronawirusa. 

Brak jest przesłanek wskazujących na systemowe problemy z łańcuchami dostaw wynikające z pandemii 

koronawirusa, a poziom zapasów normalizuje się. Po jednorazowym i relatywnie wysokim wzroście 

odsetków przedsiębiorstw deklarujących problemy ze zbyt wysokim stanem zapasów produktów gotowych 

i towarów w II kw., omawiane wskaźniki powróciły w III kw. do wielkości obserwowanych przed wybuchem 

pandemii. Równocześnie w okresie ostatniego półrocza nie nastąpiły gwałtowne zmiany odsetków 

przedsiębiorstw deklarujących problemy ze zbyt niskim stanem zapasów produktów gotowych ani 

towarów. Również odsetek przedsiębiorstw wskazujących na brak surowców jako barierę rozwoju wyniósł 

w III kw. poniżej 1% (w pierwszym półroczu 2020 r. wartość ta wyniosła maksymalnie 2%). Kształtowanie 

się omawianych miar sugeruje, że ani sama pandemia koronawirusa ani lockdown polskiej gospodarki w II 

kw. nie doprowadziły, jak dotąd, do systemowego zerwania łańcuchów dostaw, które mogłyby zagrażać 

potencjałowi podażowemu polskiego sektora przedsiębiorstw. W świetle analizy przekrojowej bardziej 

nasilone problemy ze zbyt małym stanem zapasów produktów gotowych występują głównie wśród 

 
5 W okresie obowiązywania reżimu sanitarno-epidemiologicznego bardzo ostrożnie należy traktować deklaracje przedsiębiorstw 

dotyczące wykorzystania zdolności produkcyjnych ze względu na trudności związane określeniem maksymalnych zdolności 

produkcyjnych (czyli mianownika we wskaźniku). 
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producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (ok. 15% producentów tego typu dóbr zgłasza 

występowanie tego problemu). 

Wykres 9 Stopień wykorzystania zdolności 

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

Wykres 10 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a., saldo 

odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże zapasy”) [w 

pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 11 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

niedopasowanie zapasów produktów gotowych (s.a.) 

[w %] 

Wykres 12 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

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

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Prognozy popytu ogółem na IV kw. poprawiły się, ale perspektywy jego wzrostu w horyzoncie rocznym 

są ograniczone głównie przez czynniki wewnętrzne. Prawdopodobnym motorem wzrostu popytu –

zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym – będzie eksport. Wprawdzie wskaźniki kwartalnych i 

rocznych prognoz popytu wzrosły we wszystkich klasach przedsiębiorstw wg zaangażowania w eksport, ale 

jedynie w przypadku eksporterów prognozy powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii. 

Równocześnie zarówno kwartalne, jak i roczne prognozy eksportu silnie wzrosły osiągając poziomy z 

połowy 2019 r. Pozwala to przypuszczać, że wiodącym motorem wzrostu popytu w najbliższym okresie 

może być eksport6. Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i bezprecedensowy 

charakter szoku związanego z pandemią koronawirusa, prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa 

 
6 Mimo to w III kw. dynamika r/r eksportu sektora przedsiębiorstw niefinansowych może być relatywnie niska ze względu na 

efekt wysokiej bazy odniesienia z III kw. 2019 r. (dynamika eksportu odnotowała wówczas najwyższy odczyt w ostatnich 8 latach 

i wyniosła 16,5% r/r). 
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należy jednak traktować z odpowiednią dozą ostrożności. Odmiennie niż w przypadku spowolnienia z lat 

2008/2009, w ostatnich kilku kwartałach prognozy popytu formułowane przez przedsiębiorstwa wykazują 

wyższą korelację z aktualną niż przyszłą sytuacją. 

Wykres 13 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

(s.a.) [w pp.] 

Wykres 14 Wskaźnik kwartalnych prognoz eksportu 

(s.a.) [w pp.] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 15 Wskaźnik rocznych prognoz popytu wg 

przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

Wykres 16 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu wg 

przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

 

  

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

nieeksporterzy eksporterzy niewyspecj.

eksporterzy wyspecj.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

eksp. niewyspecjalizowany eksp. wyspecjalizowany

-8

4

-2

8

5

0

8

-4

1

-20

-6

-8

-5

-3

-11

-6

-12

-7

-20 -15 -10 -5 0 5 10

budownictwo

energetyka

dobra kons. nietrwałe

dobra kons. trwałe

dobra zaopatrzeniowe

dobra inwestycyjne

dobra nierynkowe

usługi konsumenckie

usługi biznesowe

wskaźnik zmiana r/r

28

20

28

20

15

21

-2

4

5

0

8

-2

-5 0 5 10 15 20 25 30

dobra kons. nietrwałe

dobra kons. trwałe

dobra zaopatrzeniowe

dobra inwestycyjne

usługi konsumenckie

usługi biznesowe

wskaźnik zmiana r/r



 

Szybki Monitoring NBP 10 

Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Ramka 1 Czas odbudowy spadku sprzedaży – doświadczenia z kryzysu w latach 2008/2009 

Doświadczenia ze spowolnienia gospodarczego z lat 2008/2009 wskazują, że większości przedsiębiorstw 

udało się odbudować spadek sprzedaży krajowej i zagranicznej. W przypadku ok. 1/5 firm, które 

doświadczyły spadku sprzedaży krajowej lub zagranicznej odbudowa ta nastąpiła już w przeciągu jednego 

roku, a w przypadku kolejnej 1/5 podmiotów – na przestrzeni 2-3 lat. 

Wstrząs związany z pandemią koronawirusa oraz wprowadzeniem lockdown’u w II kw. nie miał precedensu w 

historii polskiej gospodarki wolnorynkowej. Choć zakłócenia o charakterze epidemiczno-administracyjnym 

nie można bezpośrednio porównywać z zewnętrznym szokiem popytowym z lat 2008/2009, to wspólnym 

mianownikiem obydwu sytuacji jest okresowy spadek przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej. W 

latach 2008/2009 spadek ten był co prawda wyraźnie płytszy i – w wymiarze zagregowanym – dotyczył tylko 

danych kwartalnych a nie rocznych, ale pamiętając o różnicach warto przyjrzeć się niektórym elementom 

zdolności adaptacyjnej firm do szoku7.  

Wykres 17 Czas odbudowy przychodów ze sprzedaży do poziomu z 2008 r. wśród przedsiębiorstw, które 

doświadczyły spadku sprzedaży krajowej i zagranicznej w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

 

W 2009 r., mimo nieznacznego wzrostu w skali zagregowanej, spadku przychodów ze sprzedaży w relacji 

rocznej doświadczyło ok. 54% przedsiębiorstw w przypadku sprzedaży krajowej oraz ok. 51% eksporterów w 

zakresie sprzedaży zagranicznej. W grupie firm, które doświadczyły spadku sprzedaży krajowej ok. 40% 

podmiotów udało się powrócić do nominalnych poziomów przychodów ze sprzedaży krajowej z 2008 r. w 

przeciągu nie dłuższym niż 2-3 lata, 9% nie udało się odbudować poziomu sprzedaży krajowej nawet w 

przeciągu 10 lat, zaś sytuację 39% przedsiębiorstw trudno ocenić, gdyż zniknęły8 one w tym horyzoncie ze 

sprawozdawczości F-01 GUS. W przypadku eksportu analogiczne statystyki ukształtowały się nieco korzystniej, 

bowiem wśród eksporterów, którzy w 2009 r. doświadczyli spadku eksportu w relacji rocznej 44% 

przedsiębiorstw udało się odbudować ten spadek w przeciągu maksymalnie 3 lat, a 12% zajęło to wprawdzie 

dłużej niż 3 lata, ale nie więcej niż 10 lat. 

 
7 Istotnych różnic można dopatrywać się również w rozkładzie obniżania się dynamiki sprzedaży w czasie i możliwości 

antycypacji szoku. Podczas kryzysu z lat 2008/2009 spowalniane dynamiki sprzedaży było stopniowe, miało charakter 

koniunkturalny i było w pewnej mierze przewidywalne. Szok związany z pandemią koronawirusa, a przynajmniej moment jego 

materializacji, był natomiast trudno przewidywalny, a lockdown gospodarki doprowadził do nagłego spadku sprzedaży.  
8 Problemem metodologicznym związanym z analizą czasu odbudowy sprzedaży jest zjawisko opuszczania przez 

przedsiębiorstwa badanej zbiorowości. Może ono wynikać zarówno z ustania obowiązku sprawozdawczego (np. ze względu na 

zmniejszenie liczby pracowników poniżej progu 50 pracowników), upadłości przedsiębiorstwa, jak i zmian strukturalno-

własnościowych, skutkujących nowym identyfikatorem przedsiębiorstwa. Ponieważ informacja o źródle absencji 

przedsiębiorstw w kolejnych falach badania nie jest dostępna, przedstawione wyniki należy traktować z odpowiednią dozą 

ostrożności i z uwzględnieniem zastrzeżeń natury metodologicznej. 
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Sytuacja finansowa i jej prognozy 

1. Wynik finansowy i rentowność 

W świetle sprawozdań F-01 GUS wynik finansowy przedsiębiorstw w II kw. br., mimo lockdown’u 

wywołanego pandemią COVID-19 i spadku przychodów, był wyższy niż w I kw. br., choć nadal wyraźnie 

poniżej rezultatów z 2019 r. Na sytuację firm wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, gorsze rezultaty w 

ujęciu rocznym były przede wszystkim efektem szoku popytowego, wywołanego pandemią i spadkiem 

koniunktury. Po drugie, poprawie sytuacji w ujęciu kwartalnym sprzyjał przede wszystkim spadek cen 

surowców, w tym ok. 50% spadek cen ropy naftowej, a więc czynnik o charakterze niesystematycznym, który 

w przypadku ustąpienia pandemii może działać w odwrotnym kierunku. Po trzecie, kwartalnej poprawie 

wyniku służyły również działania ograniczające koszty, w tym koszty pracy, na co pozwalały nadzwyczajne 

przepisy antykryzysowe. Ostatecznie w II kw. br. wygenerowany przez przedsiębiorstwa wynik na 

sprzedaży zwiększył się o 10,6% kw/kw (średnio o 9,9% rósł w tym okresie wynik w ciągu ostatnich 15 lat), 

choć był o 8,6% niższy niż w analogicznym okresie ub.r. (w I kw. spadek wyniósł 9,9% r/r). Natomiast wynik 

finansowy netto zwiększył się o 71,5% kw/kw (w ciągu ostatnich 15 lat wynik rósł w tym okresie średnio o 

44%), ale jednocześnie był o 19% niższy niż w II kw. 2019 r. (o 28,6% r/r zmniejszył się w I kw. br.).   

Wykres 18 Wynik finansowy na sprzedaży (dane 

kwartalne, 2014=100) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie 

NBP   

Wykres 19 Wynik finansowy netto (dane kwartalne, 

2014=100) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie 

NBP   
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Wykres 20 Wkład składowych kosztów (r/r, dane 

kwartalne) do zmian kosztów ogółem (w pp.) – dane 

za II kw. br. na tle średniej dla lat 2006-2020 (policzono 

osobno średnie dla lat gdy koszty og. rosły oraz dla lat 

gdy koszty og. spadały) 

Wykres 21 Dynamika kosztów stałych i kosztów 

zmiennych (r/r, dane kwartalne) 

 

 

 

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

Wykres 22 Wskaźnik rentowności sprzedaży (dane 

kwartalne) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 23 Wskaźnik rentowności obrotu netto (dane 

kwartalne) 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Na wynik finansowy z całokształtu działalności niekorzystnie oddziaływały natomiast słabsze wyniki na 

operacjach finansowych i pozostałej działalności operacyjnej – w II kw. spadek wyniku z tytułu 

działalności poza sprzedażą wyniósł 4,5 mld zł r/r (podczas gdy spadek wyniku na sprzedaży wyniósł 3,1 

mld zł r/r), w tym najwięcej - bo o 2,3 mld zł r/r - zmniejszyły się dywidendy z tytułu posiadanych akcji i 

udziałów, o 1,7 mld zł r/r zwiększyły się straty z tytułu sprzedaży i aktualizacji wartości aktywów trwałych 

i o 1,3 mld zł r/r zmniejszyły się zyski z tytułu rozchodu i aktualizacji wartości aktywów finansowych. 

Spadkowi zysków przeciwdziałał natomiast wzrost wpływów z tytułu dotacji i subwencji – zwiększyły się 

one w II kw. br. w relacji rocznej o 1,7 mld zł r/r do poziomu 3,8 mld zł. Duży pozytywny efekt dały również 

niższe koszty odsetkowe od kredytów i pożyczek. Choć koszty te wyniosły w II kw. br. 1,5 mld zł i były 

jedynie o 53 mln zł mniejsze niż rok wcześniej, ale przy zadłużeniu z tytułu pożyczek i kredytów wyższym 

o ok. 11% r/r. 
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Mimo ograniczeń popytowych rentowność z całokształtu działalności poprawiła się w ujęciu kwartalnym 

i była tylko nieznacznie niższa niż rok temu. W II kw. br. zagregowana rentowność obrotu netto wyniosła 

4,5% (o 0,3 pp. poniżej poziomu sprzed roku i o 2,1 pp. powyżej wartości sprzed kwartału). Rentowność 

sprzedaży kształtowała się jeszcze korzystniej – w II kw. br. wyniosła ona 4,9% (tj. o 0,3 pp. powyżej wartości 

sprzed roku i o 1 pp. więcej niż przed kwartałem). Należy też podkreślić, że dobre odczyty rentowności 

zanotowano przy wyraźnym obniżeniu się mianownika obu wskaźników, tj. przy o 13,9% niższych 

przychodach, co może wskazywać na sprawne ograniczenie przez przedsiębiorstwa tzw. okresowych 

kosztów stałych, ale też na spadek niektórych współczynników kosztochłonności.   

Spadek kosztochłonności produkcji miał złożony mechanizm, gdyż wynikał m.in. ze zmian struktury 

produkcji (zamknięcie części zakładów lub znaczne ograniczenie popytu na wyroby), spadku niektórych 

kosztów okresowo stałych (wynagrodzenia, koszty odsetkowe) oraz spadków niektórych 

współczynników kosztochłonności (np. energochłonności ze względu na spadek kosztów niektórych 

nośników). W efekcie koszty sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyły się w II kw. br. silniej 

niż przychody (o 14,2% r/r, tj. o 0,3 pp. bardziej niż sprzedaż). I tak ze względu na m.in. spadki cen surowców, 

w tym ropy naftowej, oraz mniejsze potrzeby zaopatrzeniowe, najsilniej spadły koszty surowców i 

materiałów wykorzystywanych w produkcji (spadek o 26,2% r/r, z czego za dużą część spadku odpowiadają 

trzy branże: przemysł samochodowy, przemysł paliwowy i energetyka). Spadek tych kosztów przełożył się 

na 7,3 pp. spadek dynamiki kosztów sprzedaży ogółem. Kolejnym czynnikiem obniżającym koszty były 

niższe wydatki na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży (m.in. ze względu na zamknięte sklepy) - 

koszty zakupionych towarów zmniejszyły się o 15,5% r/r, co obniżyło dynamikę kosztów o 5,3 pp. Spadki 

pozostałych kosztów miały mniejsze znaczenie z punktu widzenia kształtowania się dynamiki kosztów 

sprzedaży, niemniej obniżyły się również koszty usług obcych (o 8,2% r/r) oraz koszty wynagrodzeń i 

świadczeń społecznych (o 5% r/r), co przynajmniej w części jest efektem działania rządowych tarcz 

antykryzysowych. Spadki obu tych kosztów przełożyły się na redukcję kosztów sprzedaży o 1,9 pp. . 

Wydatki poniesione na energię (wzrost o 0,1% r/r) i odpisy amortyzacyjne (wzrost o 8,5% r/r) podwyższały 

koszty sprzedaży. Efekty spadku kosztów zmiennych były zatem kluczowe dla utrzymania dobrych 

odczytów rentowności (spadek kosztów zmiennych sięgał 18,6% r/r). Spadek kosztów okresowo stałych był 

zaś mniej znaczący z punktu widzenia obniżenia kosztów ogółem (koszty stałe zmniejszyły się o 3,2% r/r).  

Zmiany rentowności na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw były wyraźnie różnokierunkowe - 

odnotowano zarówno wzrost odsetka firm ponoszących straty, jak i wzrost udziału przedsiębiorstw o 

wysokich rentownościach. Mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto jednak wzrosła – z 2,9% 

w II kw. 2019 r. do 3,2% rok później. Wzrósł również trzeci kwartyl rozkładu – z 7,6% do 8,5%. Natomiast 

pierwszy kwartyl rozkładu, podobnie jak odsetek firm rentownych, zmniejszyły się r/r (odpowiednio z 0 do 

-0,5% oraz z 74,9% do 72,3%).  

Na poziomie branż najczęściej obserwowany był jednoczesny spadek przychodów, jak i rentowności – z 

taką sytuacją zetknęło się prawie 34 z 76 branż. Były to zwłaszcza branże bezpośrednio dotknięte przez 

lockdown, w tym: zakwaterowanie, turystyka, działalność sportowa, edukacja, handel detaliczny czy 

transport lotniczy; ale też produkcja samochodów i przemysł paliwowy, a zatem branże, na które z wpływ 

pandemii był głównie pośredni. W branżach w pełni objętych przez lockdown spadki przychodów dochodziły 

do ponad 75% (działalność sportowa, transport lotniczy, zakwaterowanie czy turystyka), przez co 

utrzymanie dodatniej i niemalejącej rentowności stawało się tam w zasadzie niemożliwe.   
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W przypadku niemal co trzeciej z branż (24 z 76) poprawa zyskowności była obserwowana mimo spadku 

przychodów, tak było m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych, produkcji odzieży, poligrafii, produkcji 

mebli, transporcie czy energetyce. Wzrost rentowności osiągnięto tam głównie dzięki znacznym redukcjom 

kosztów surowców. W branżach (6 z 76), w których rentowność spadła mimo wzrostu przychodów, 

czynnikiem najbardziej obniżającym zyski były rosnące lub wysokie koszty usług obcych i amortyzacji. 

Wśród tych branż znalazły się: działalność w zakresie informacji, działalność pocztowa czy produkcja 

urządzeń elektrycznych. Pozostałych 12 branż zanotowało zarówno wzrost przychodów, jak i rentowności i 

były to np.: badania naukowe, przemysł farmaceutyczny i tytoniowy, wznoszenie budynków, obsługa 

nieruchomości. Tu poprawa wynikała najczęściej z niskich lub malejących kosztów surowców i materiałów, 

ale też z niskich dynamik kosztów usług obcych. 

Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej9 (w ujęciu rocznym) w II kw. br. w największym stopniu 

przyczyniły się poprawa efektywności wykorzystania zaopatrzenia w materiały i surowce (zmniejszenie 

zużycia materiałów, energii i usług obcych, w stosunku do skali produkcji) oraz spadek realnych 

wynagrodzeń. Dodatnio na rentowność oddziaływał także, obserwowany w poprzednich trzech kwartałach, 

wzrost ceny relatywnej produkcji względem zaopatrzenia (por. rozdział Ceny producentów). W wyniku 

wyraźnego spadku produktywności pracy istotnie wzrósł natomiast negatywny wpływ tego czynnika na 

rentowność. Zwiększył się również ujemny wpływ pozostałych kategorii kosztów (tj. amortyzacji, kosztów 

podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych) - głównie ze względu na utrzymanie dynamiki kosztów 

amortyzacji na dotychczasowym dodatnim poziomie. Warto zauważyć, że siła wpływu produktywności 

pracy i efektywności wykorzystania zaopatrzenia na rentowność sektora przedsiębiorstw była widocznie 

wyższa niż w ciągu ostatnich 5 lat. 

Tabela 1 Zmiany rentowności w 76 działach PKD (II 

kw. br.) 

 

Wykres 24 Wkład składowych do zmian kosztów 

ogółem w branżach z wyraźnymi spadkami 

przychodów i rosnącą rentownością (II kw. br.) 

 

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

 
9 W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją 

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

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

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

efektywności wykorzystania czynników produkcji. 

dynamika 

przychodów r/r
udział branż

zmiany 

rentowności r/r
udział branż

poprawa 15,8%

spadek 7,9%

poprawa 31,6%

spadek 44,7%

wzrost 

spadek 

23,7%

76,3%

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
surowce

towary

energia

usługi.ob.

k.pracy

podatkiamortyzacja

poz.rodz.

odsetki

koszty fin.

koszty op.p.

gosp.odpadami prod.mebli

wynajem i dzierżawa prod.wyr.z gumy

prod.metali prod.odzieży

prod.tekstyl.



 

Szybki Monitoring NBP 15 

Sytuacja finansowa i jej prognozy 

Wykres 25 Odsetek przedsiębiorstw rentownych oraz 

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

 

Wykres 26 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności 

obrotu netto oraz jej zmiany r/r  

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

Wykres 27 Economic Sentiment Indicator 

 

Wykres 28 Branże z największymi zmianami (r/r) 

wyniku finansowego netto w II kw. br. (w mld zł) 

 
Źródło: Eurostat, 

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

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

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Wykres 29 Wpływ zmian efektywności wykorzystania 

czynników produkcji oraz zmian cen relatywnych na 

zmiany w ujęciu rocznym rentowności na działalności 

operacyjnej 

 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  
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W III kw. 2020 r. opłacalność cenowa eksportu wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie. 

Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu. W III kw. 

2020 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro utrzymała się na podobnym poziomie jak przed kwartałem, 

a opłacalność eksportu rozliczanego w dolarze obniżyła się na skutek aprecjacji złotego względem dolara10. 

Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie, średni udział nieopłacalnego eksportu 

wśród eksporterów oraz odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako barierę rozwoju 

utrzymały się jednak na podobnych poziomach jak przed kwartałem i wciąż przyjmowały wartości zbliżone 

do historycznych minimów. Wskazuje to, że aktualne notowania złotego dobrze równoważą interesy 

eksporterów i importerów. 

Wykres 30 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 31 Kurs dolara, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 32 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste kursy 

złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 33 Opłacalność eksportu [w %] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

  

 
10 Moment wypełniania ankiety przez przedsiębiorstwa (pierwsza połowa września) przypadł na okres, kiedy kurs USDPLN 

kształtował się na poziomie zbliżonym do dwuletniego minimum. W drugiej połowie września nastąpiła jednak deprecjacja 

złotego.  
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2. Oceny sytuacji ekonomicznej oraz prognozy 

Po okresie gwałtownego pogorszenia się kondycji sektora przedsiębiorstw sytuacja ankietowanych firm 

w III kw. br. znacząco się poprawiła, a optymizm wzrósł do poziomów tylko nieznacznie niższych niż 

przed wybuchem pandemii Covid-19. Wskaźnik ocen sytuacji osiągnął poziom 48,8 pp., tj. o 12,1 punktu 

powyżej wartości sprzed kwartału oraz nieznacznie poniżej swoich długoletnich wartości średnich. Obecnie 

w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji znajduje się ok. ¾ firm. Podobnie jak wcześniej pogorszenie, tak kwartał 

później poprawa sytuacji, były obserwowane w większości branż i klas, w tym jedne z najsilniejszych 

wzrostów wskaźnika ocen zanotowano w transporcie lotniczym i wodnym, zaś spadki zanotowała m.in. 

telekomunikacja i edukacja, a także przemysł futrzarski.  

W III kw. br., podobnie jak w poprzednim kwartale, na czele problemów, z jakimi borykają się 

przedsiębiorstwa, znalazły się efekty pandemii COVID-19 i silnie z tym powiązany spadek popytu. Ze 

względu na gwałtowny charakter tych trudności wiele innych problemów, dotąd wymienianych jako 

najpoważniejsze, rzadziej pojawiało się w opiniach przedsiębiorstw, choć można przypuszczać, że w świetle 

nowych poważnych trudności jedynie spadła ich ranga. Natomiast sygnalizowany wcześniej, wynikający z 

pandemii, problem spadku popytu wyraźnie zmniejszył się w ciągu kwartału.  

Wykres 34 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, w 

pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw w słabej, złej i 

bardzo złej sytuacji (w %) 

 

Wykres 35 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, w 

pp.) w branżach dotkniętych przez lockdown 

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP   Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 36 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, w 

pp.) w branżach silnie dotkniętych przez pandemię 

 

Wykres 37 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie w 

% i jego zmiana kw/kw w pp.) 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Choć w III kw. br. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność nieznacznie obniżyła się względem 

poprzedniego kwartału, nadal kształtowała się powyżej swojej średniej długoletniej. Za spadek ten 

odpowiedzialna jest z jednaj strony poprawa kondycji firm, z drugiej zaś powiązany z ową poprawą wzrost 

sprzedaży. Można jednak zauważyć, że skala spadku niepewności była znacznie niższa niż skala poprawy 

sytuacji i popytu, co może być powiązane m.in. z obawami firm przed wprowadzeniem drugiego lockdown’u. 

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest rosnący pesymizm ocen niepewności w grupie największych 

przedsiębiorstw w próbie (powyżej 500 pracowników). To z kolei można w części tłumaczyć korektą prognoz 

sytuacji w grupie największych podmiotów.  

Wykres 38 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy (w 

pp., wzrost wskaźnika oznacza wzrost niepewności) 

oraz odsetek firm uznających niepewność za bardzo 

wysoką i wysoką oraz odsetek firm uznających 

niepewność za barierę rozwoju (w %) 

Wykres 39 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy (w 

pp.) w klasach wg wielkości zatrudnienia 

 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Widocznie wzrósł optymizm prognoz sytuacji. Wskaźniki prognoz kwartalnych i rocznych osiągnęły 

poziomy sprzed dwóch kwartałów, pozostając jednak poniżej swoich długoletnich średnich. Prognozy na 

IV kw. choć wyraźnie lepsze niż przed kwartałem nadal cechuje słaby optymizm – odsetek firm oczekujących 

poprawy jest zbliżony do odsetka firm spodziewających się pogorszenia kondycji (ok. 10% firm spodziewa 
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się poprawy sytuacji i zbliżony odsetek przewiduje jej pogorszenie). Bardziej optymistyczne są prognozy o 

horyzoncie rocznym, gdzie wyraźnie przeważają optymiści (21% wobec 12% oczekiwań pogorszenia). 

Wzrost optymizmu prognoz odnotowano w większości analizowanych branż i klas. Wyjątek stanowiły m.in. 

największe przedsiębiorstwa w próbie, energetyka czy branże usługowe dedykowana dla konsumentów.  

Ankietowane we wrześniu 2020 r. przedsiębiorstwa prognozują możliwość poprawy rentowności w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. W III kw. br. przedsiębiorstwa oceniły swoją rentowność wyraźnie lepiej niż 

kwartał wcześniej – udział firm satysfakcjonującą zyskownością wzrósł do 44% - w przypadku sprzedaży 

krajowej i do 53% dla sprzedaży zagranicznej, co oznacza powrót do ocen z okresu przed pandemią. Poprawę 

zanotowało większość z badanych branż i klas, za wyjątkiem edukacji. Prognozy sugerują dalszą poprawę – 

ich optymizm wzrósł do poziomów sprzed wybuchu pandemii.  

Wykres 40 Kwartalne prognozy sytuacji (saldo, w pp.) 

oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących poprawy i 

pogorszenia sytuacji (w %) 

Wykres 41 Roczne prognozy sytuacji w wybranych 

sekcjach (saldo, w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw 

oczekujących poprawy i pogorszenia sytuacji (w %)  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 42 Oceny rentowności (odsetek 

przedsiębiorstw z satysfakcjonującym poziomem 

rentowności, w %)   

 

Wykres 43 Prognozy zmian rentowności w ciągu 

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

przedsiębiorstw oczekujących wzrostu i spadku 

rentowności (w %) 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Ramka 2 Oceny poziomu niepewności 

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

Monitoringu NBP11, oceny poziomu niepewności doświadczanej przez ankietowane firmy.  

Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się niepewność związana przede wszystkim z pandemią 

koronawirusa. Utrudnia ona przedsiębiorstwom dokonywanie trafnych prognoz własnej sytuacji 

ekonomicznej. Zarówno odsetek przedsiębiorstw oceniających tę niepewność jako wysoką, jak i podmiotów 

zaliczających poziom niepewności do barier oddziałujących na sytuację firmy kształtują się na najwyższych 

poziomach w historii badania. W obliczu tak nieprzewidywalnego otoczenia zewnętrznego prognozy 

przedsiębiorstw zdecydowanie częściej niż zazwyczaj okazują się być błędne ex post. 

Mimo wysokich ocen niepewności silnie spadły natomiast odsetki przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na 

ryzyko bankructwa oraz formułujących negatywne prognozy. W świetle prognoz przedsiębiorstw ryzyko 

negatywnego rozwoju sytuacji, a w szczególności ryzyko bankructwa, jest obecnie wyraźnie mniejsze niż przed 

kwartałem. Trudno jednak jednoznacznie ocenić, na ile poprawa w tym obszarze jest korektą zbyt 

pesymistycznych – z perspektywy ex post – prognoz z poprzedniego kwartału, a na ile wynika z faktycznej 

poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Wykres 44 Odsetki przedsiębiorstw oceniających 

niepewność jako wysoką oraz wskazujących na 

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

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 45 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej 

ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz 

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

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 46 Heterogeniczność prognoz popytu, 

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

 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 47 Odsetek przedsiębiorstw błędnie 

prognozujących kwartalne zmiany sytuacji 

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

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

0

3

6

9

12

15

18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

wysoka ocena niepewności bariera niepewności

0

2

4

6

8

10

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

negatywne prognozy (L)
wysoka ekspozycja na ryzyko bankructwa (P)

40

45

50

55

60

65

70

popyt sytuacja ekonomiczna zatrudnienie

5

8

11

14

17

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

dodatni błąd prognozy ujemny błąd prognozy



 

Szybki Monitoring NBP 21 

Koszty pracy i wydajność 

Koszty pracy i wydajność 

1. Rynek pracy w II kw. br. 

Spadek zatrudnienia w II kw. br. o 0,75% r/r był stosunkowo niewielki jak na warunki tak dużego 

wstrząsu gospodarczego. W szczególności, w okresie kryzysu finansowego w latach 2009-2010 obserwowano 

nawet ponad 3% spadki tej kategorii. Zatrudnienie obniżyło ponad 52% firm (w ciągu ostatnich 5 lat średnio 

41% firm redukowało zatrudnienie), a medianowy spadek w tej grupie wyniósł 6,3% (podobnie jak to 

obserwowano w ciągu ostatnich dwóch lat w grupach firm redukujących zatrudnienie). 

Wśród 76 branż spadki zatrudnienia zaobserwowano w 44, zaś w 32 zatrudnienie zwiększyło się. Spadki 

zatrudnienia objęły nie tylko branże wprost dotknięte ograniczeniami administracyjnymi związanymi z 

pandemią, tj. turystykę, zakwaterowanie, transport lotniczy czy działalność bibliotek i muzeów, ale też 

pośrednio , tj. działalność związaną z zatrudnieniem (największy spadek w przekroju branżowym - o 22,6% 

r/r, co j może być skutkiem m.in. powrotów do domu imigrantów), transport wodny, wynajem i dzierżawę, 

produkcję odzieży i wyrobów tekstylnych.  

Koszty pracy spadły w II kw. br. o 5% r/r, a zatem w umiarkowanym tempie w porównaniu do skali 

spadku przychodów. Po 1997 r. spadki kosztów pracy obserwowano bardzo rzadko, nastąpiły dwukrotnie - 

w okresie recesji w 2002 r. (nominalnie spadki dochodziły do 4,2%) oraz międzynarodowego kryzysu 

finansowego w 2009 r. (nominalnie o 0,4%). W II kw. br. przedsiębiorstwa częściej decydowały się na 

obniżenie płac niż na redukcje zatrudnienia – koszty pracy zostały ograniczone przez ok. 54% firm (w 2019 

r. spadki odnotowało ok. 25% przedsiębiorstw). Spadki funduszu płac obserwowano przede wszystkim tam 

gdzie spadały przychody i zatrudnienie, ale również tam, gdzie w przypadku ograniczenia skali działalności 

nie można było ograniczyć kosztów poprzez niższe wydatki na pracę osób zatrudnionych w oparciu o 

umowy cywilno-prawne. 

Najsilniejsze spadki kosztów pracy zanotowano zarówno w działach redukujących zatrudnienie, tj. w 

zakwaterowaniu, turystyce, transporcie lotniczym, działalności związanej z zatrudnieniem czy produkcji 

skór, jak i w działach, które choć objęte lockdown’em decydowały się częściej na obniżki płac niż na zwolnienia 

pracowników, tj. w działalności sportowej, edukacji, działalności związanej z wyżywieniem czy w produkcji 

samochodów. 

Relatywnie niewielka redukcja kosztów pracy przy silnie malejących kosztach surowców i towarów 

przyniosła dalszy, znaczny wzrost udziału kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej (udział ten 

wzrósł o 1,5 pp. r/r do 14,3% - tak wysoki udział zanotowano ostatnio w 2002 r.).   

Dynamika przeciętnej płacy (liczonej na danych zagregowanych) kształtowała się analogicznie do 

dynamiki kosztów pracy, obniżając się o 4,5% r/r.  

 

 
11 por. Szybki Monitoring NBP, Nr 04/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_4_kw_2019.pdf . 

https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/%20raport_4_kw_2019.pdf
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Wykres 48 Wkład poszczególnych komponentów do 

dynamiki r/r kosztów pracy  

Wykres 49 Dynamika zatrudnienia i kosztów pracy 

(r/r)   

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

Dynamika wydajności pracy w II kw. br. ukształtowała się na poziomie wyraźnie niższym od dynamiki 

przeciętnej płacy, zwłaszcza jeśli chodzi o wydajność mierzoną relacją sprzedaży do zatrudnienia. W II 

kw. br. redukcja poziomu kosztów wynagrodzeń była wyraźnie niższa niż spadki sprzedaży i wartości 

dodanej. W efekcie wydajność pracy spadła silniej niż płace.  

2. Oceny III kw. i prognozy  

Najnowsze dane z SM pokazują wyraźne wyhamowanie spadku popytu na pracę. Po trzech kwartałach 

spadku odsetka przedsiębiorstw deklarujących posiadanie nieobsadzonych miejsc pracy, wartość wskaźnika 

wzrosła w III kw. br. w ujęciu kwartał do kwartału - obecnie ponad 38% ankietowanych firm informuje o 

wakatach (dla porównania w drugiej połowie 2016 r. udział ten wynosił ok. 30%). Wzrost wakatów 

zanotowało większość sekcji PKD, poza energetyką, górnictwem i dostawą wody. Jednocześnie nieznacznie 

zwiększył się odsetek firm, które w pytaniu otwartym o bariery rozwoju wskazały na problemy ze 

znalezieniem pracowników (z 3,8% w poprzednim kwartale do 4,8%), a zatem do poziomu nieco powyżej 

średniej dla ostatnich 10 lat (3,9%).  

Wykres 50 Dynamika przeciętnej pracy i wydajności 

pracy (r/r) 

Wykres 51 Odsetek firm raportujących wakaty; 

odsetek firm deklarujących brak pracowników jako 

barierę rozwojową 

  
Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring  
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Po okresie gwałtownego spadku presji na wzrost płac w okresie lockdown’u odnotowano jej wzrost w III 

kw. br. Według odsezonowanych danych niemal połowa firm odczuwała presję na wzrost wynagrodzeń 

(37% w II kw. br.). Naciski na podwyższenie płac nasiliły się niemal we wszystkich sekcjach PKD, poza 

górnictwem. Podobnie, nieznacznie zwiększył się odsetek firm, które w pytaniu otwartym wskazały, że 

problemem istotnym dla ich kondycji ekonomicznej jest wzrost kosztów pracy. 

Wykres 52 Odsetek firm odczuwających presję 

płacową; odsetek firm deklarujących presję 

placową/wysokie koszty pracy jako barierę rozwoju 

Wykres 53 Odsetek przedsiębiorstw planujących 

podwyżki 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

Wyraźnie wzrósł też odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w 

nadchodzącym kwartale. Ponad 28% firm (dane odsezonowane) przewiduje wzrost przeciętnego 

wynagrodzenia w IV kw. br. (o 10 pp. więcej niż kwartał wcześniej), przy średniej ok. 20% dla ostatnich 10 

lat. Częstsze zamiary podwyżek deklarują wszystkie sekcje PKD i inne analizowane klasy firm.  

Wykres 54 Wysokość prognozowanych podwyżek 

wynagrodzeń – prognozy kwartalne  

Wykres 55 Wysokość prognozowanych podwyżek 

wynagrodzeń – prognozy roczne 

  
Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring  

Wzrosło saldo zarówno kwartalnych, jak i rocznych prognoz zatrudnienia. Poprawa była bardzo wyraźna 

– oba wskaźniki wzrosły do poziomów zbliżonych do okresu sprzed wybuchu pandemii. W IV kw. br. 
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zwiększyć zatrudnienie planuje ponad 21% firm, wobec 16% w III kw. br. i blisko 24% rok wcześniej. Częstsze 

zamiary zwiększania liczby pracowników zgłasza większość analizowanych klas przedsiębiorstw.  

Wykres 56 Indeks zatrudnienia - różnica między 

odsetkiem firm prognozujących zwiększenie i 

zmniejszenie zatrudnienia – prognozy kwartalne [w 

pp.] 

Wykres 57 Indeks zatrudnienia - prognozy roczne wg 

klas wielkości przedsiębiorstw [w pp.]  

  
Źródło: Szybki Monitoring, wyniki finansowe, dane GUS, 

opracowanie NBP 
Źródło: Szybki Monitoring  
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Inwestycje 

1. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw 

W II kw. br. 12 w gospodarce narodowej odnotowano głęboki spadek nakładów (spadek realny o 10,9% r/r 

wobec wzrostu średnio o 8,7% r/r w latach 2018/19), do czego przyczyniło się silne ograniczenie inwestycji 

sektora przedsiębiorstw (nominalny spadek o 17,5% r/r wobec 13,2% r/r średnio w latach 2018/19). Według 

wstępnych danych GUS mocne spadki nakładów miały miejsce szczególnie w sektorze mikro i małych 

przedsiębiorstw13 (spadek o 28,5% r/r). Spadek inwestycji przedsiębiorstw w części amortyzowały rosnące 

nakłady sektora rządowego i samorządowego. 

Wykres 58 Wkład do stopy inwestycji w gospodarce 

narodowej [w %, dane kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 59 Dynamika inwestycji [w %, dane 

kwartalne] 

  
Źródło: wyniki finansowe, rachunki narodowe (dane 

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

W II kw. 2020 r.14 odnotowano głęboki (realny spadek o 13,3% r/r) i powszechny (ujemną dynamikę inwestycji 

odnotowało rekordowe 67% inwestorów) spadek inwestycji przedsiębiorstw. W II kw. nakłady te, po raz 

pierwszy w historii (dane od 2001 r.), bardzo silnie obniżyły się również w relacji do I kw. (spadek o 14,5% 

kw/kw s.a.15). Spadek ten był w znacznym stopniu wywołany pandemią COVID-19 gdyż firmy, w ramach 

działań dostosowawczych, już w początkowej fazie kryzysu antycypowały wstrzymywanie wydatków 

inwestycyjnych - wskazały na to wyniki zarówno SM z czerwca (SM Nr 02/02), jak i marcowa sonda 

przedsiębiorstw NBP. Na głębokość redukcji aktywności inwestycyjnej istotny wpływ miał również fakt, że 

na wywołany COVID-19 wstrząs nałożył się malejący od kilku kwartałów trend stopniowego hamowania 

aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, związany z wygasaniem obecnego cyklu.  

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

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

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

kwalifikowanych do sektora rządowego. 
14 W I kw. dynamika inwestycji w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw jeszcze przyspieszyła ze względu na relatywnie 

krótki okres zamrożenia gospodarki i inercję procesów inwestycyjnych (wzrost o 4,6% r/r). 
15 Typowy dla drugiego kwartału każdego roku jest raczej wyraźny wzrost nakładów kw/kw (średnio o 33%), a w b.r. bez korekty 

sezonowej wzrost ten wyniósł jedynie 7,8%  
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Wykres 60 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji [r/r, 

ceny stałe, dane kwartalne, w pp.] 

Wykres 61 Dynamika inwestycji kw/kw s.a. [w %, 

dane kwartalne] 

  

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

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

Według danych F-01 GUS załamanie dotychczasowego wzrostu inwestycji nastąpiło w większości 

analizowanych przekrojów (np. handel, przetwórstwo, usługi, firmy zagraniczne, eksporterzy 

wyspecjalizowani, mniejsi inwestorzy). W części grup, w których możliwości radykalnego dostosowania 

inwestycji są w większym stopniu ograniczone, w tym np. w branżach realizujących inwestycje ze środków 

unijnych, w przedsiębiorstwach publicznych zaangażowanych w inwestycje publiczne, w transporcie i w 

przypadku dużych inwestycji II kw. przyniósł kontynuację trwającej od kilku kwartałów cyklicznej tendencji 

stopniowego słabnięcia wzrostu inwestycji. Te dwie trajektorie spadku dynamiki inwestycji widoczne są 

również w przesunięciu rozkładu nakładów (stopniowy spadek dynamiki największych inwestycji i głębokie 

załamanie tempa wzrostu w klasach mniejszych inwestycji). 

Wykres 62 Dynamika inwestycji i stopa inwestycji [w 

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

annualizowana] 

Wykres 63 Dynamika decyli inwestycji [w %, r/r, ceny 

bieżące, s.a.] 

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

Głębokość spadku inwestycji w II kw. była podobna jak w czasie globalnego kryzysu finansowego. 

Przeciętna (medianowa) dynamika inwestycji spadła wprawdzie najmocniej w historii (o 26 pp. kw/kw do 

poziomu minus 26,1%), ale w zbliżonym stopniu do minimów z 2009 r. Ujemną dynamikę inwestycji r/r 

odnotowało rekordowe 67% inwestorów (w próbie cylindrycznej), przy czym również najwyższy był odsetek 
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podmiotów zmniejszających wielkość nakładów do zera w ciągu kwartału (tak radykalne cięcia inwestycji 

przeprowadziło 17,2% inwestorów z I kw., wobec przeciętnie 12,2% we wcześniejszych latach). W rezultacie 

mocno zmniejszyła się liczba inwestorów, a ich udział w badanej populacji po raz pierwszy w historii spadł 

poniżej 60%. Jednocześnie silnie, i do jednego z najniższych dotychczas poziomów, obniżyła się przeciętna 

stopa inwestycji (nakłady w relacji do majątku trwałego), przyspieszając widoczne od kilku kwartałów 

tempo spadku tej kategorii.  

Wykres 64 Oceny aktywności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw 

Wykres 65 Udział inwestorów obniżających 

inwestycje r/r [% inwestorów, próba cylindryczna] 

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

Wykres 66 Udział inwestorów redukujących w ciągu 

kwartału inwestycje do zera [% inwestorów, próba 

cylindryczna] 

Wykres 67 Dynamika inwestycji według znaczenia 

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

kwartalne, ceny bieżące] 

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

Choć, na co wskazują wyniki SM, ograniczanie inwestycji jest jednym z głównych sposobów adaptacji 

przedsiębiorstw do potrzeb płynnościowych, związanych z pandemią COVID-19, na razie w SPN nie 

odnotowuje się jednak przyspieszenia tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży majątku. Działoby się tak 

także w sytuacji masowego wzrostu liczby przypadków całkowitej rezygnacji z inwestycji (trwałe 

zaniechanie inwestycji dla celów podatkowych oznacza bowiem konieczność zbycia lub likwidacji 

inwestycji). Dynamika przychodów ze sprzedaży majątku rośnie bowiem stopniowo od 3 lat, a tempo tego 

wzrostu, choć w II kw. wysokie (31,2% r/r), było zbliżone do wyników z poprzednich kwartałów. Relatywnie 

niska (poniżej średniej wieloletniej) jest również relacja tych przychodów do nakładów poniesionych na 
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inwestycje. Dane te wskazują więc na brak zagrożenia masowym zjawiskiem wymuszonego zbywania 

aktywów (fire sale) w reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID-19. 

Głębokie spadki aktywności inwestycyjnej nastąpiły szczególnie wśród przedsiębiorstw z branż w 

mniejszym stopniu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 

W tej grupie firm dynamika wzrostu inwestycji wyraźnie załamała się - w II kw. obniżając się do minus 17,6% 

r/r. Z kolei w branżach, do których kierowana jest większość finansowania unijnego nastąpił relatywnie 

niewielki spadek inwestycji, spowalniający nawet nieco widoczną od kilku kwartałów tendencję malejącej 

aktywności inwestycyjnej. Realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych wspierały nowe 

rozwiązania antykryzysowe, dające inwestorom większą elastyczność prowadzenia tych projektów (tzw. 

specustawa funduszowa z mocą od 1 lutego wprowadziła m.in. możliwość uznania za kwalifikowane 

wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenie terminu przekazania wniosków o 

płatność i terminów realizacji projektów). 

Wykres 68 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 100 

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

Wykres 69 Udział działów PKD (w podziale na 75 

działów) z nominalnym spadkiem r/r inwestycji [w %] 

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

Mimo, że redukcja inwestycji dotyczyła zarówno przedsiębiorstw z grupy 100 podmiotów o największych 

nakładach, o dominującym zwykle wpływie na agregat tych nakładów, jak i drobniejszych inwestorów, w II 

kw. przeważający wpływ na spadek dynamiki inwestycji w sektorze przedsiębiorstw miała masowość 

zjawiska i spadki w firmach z tej drugiej grupy (wkład -9,1 pp. do dynamiki rocznej inwestycji).  

Spadki nakładów inwestycyjnych objęły także ponadprzeciętną – podobnie jak w okresie poprzednich 

kryzysów – liczbę branż. W II kw. nominalny spadek inwestycji odnotowano w przypadku 54 (tj. o 13 więcej 

kw/kw i aż o 28 więcej r/r) spośród 75 działów. W szczególności, inwestycje wyraźnie ograniczał przemysł (-

12,4% r/r), usługi (-14%), a najsilniej - handel (--26,5% r/r). Jedynie w budownictwie utrzymał się wzrost 

inwestycji (27,9% r/r), wspierany jednak także niską bazą odniesienia. 
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Wykres 70 Dynamika inwestycji według PKD [r/r, c. 

bieżące, dane kwartalne, w %] 

Wykres 71 Dynamika inwestycji w podziale 

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

 

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

Redukcje wydatków inwestycyjnych, po raz pierwszy od 2016 r., objęły jednocześnie nakłady na wszystkie 

główne rodzaje środków trwałych. Najgłębsze spadki nakładów odnotowano w przypadku wyraźnie 

słabnących już od kilku kwartałów zakupów środków transportu (-33,4 % r/r). W obszarze inwestycji 

budowlanych w II kw. miało miejsce natomiast zdecydowane załamanie dotychczasowego szybkiego 

wzrostu (spadek o -4,4% r/r w II kw., po średnim wzroście o 19,3% w ciągu ostatnich 2,5 lat). Inwestycje w 

maszyny i urządzenia, po lekkim odbiciu w początku roku, spadły o 13,1% r/r. Na głębokość redukcji, 

niezależnie od typu nakładów, decydujący wpływ miały firmy zagraniczne. Stopniową poprawę sytuacji 

może jednak zapowiadać powoli odbudowująca się, po zapaści w końcu II kw., produkcja sprzedana dóbr 

inwestycyjnych (spadła ona po odsezonowaniu o 49,6% r/r w kwietniu i 38% r/r w maju, zaś w sierpniu tylko 

o 1,6% r/r).  

Wykres 72 Dynamika inwestycji według form 

własności [w %, r/r, dane kwartalne, ceny bieżące] 

Wykres 73 Dynamika inwestycji według udziału 

eksportu w przychodach [w %, r/r, dane kwartalne, 

ceny bieżące] 

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

W podziale według sektorów własności w II kw. malały nakłady jedynie firm prywatnych (nominalny 

spadek o 18,2% r/r), podczas gdy w firmach publicznych utrzymany został jeszcze niewielki wzrost 

inwestycji (wzrost o 2,6% r/r). Obszarem najintensywniejszych dostosowań był sektor przedsiębiorstw 
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zagranicznych - redukcje nakładów w tych podmiotach były najgłębsze od czasu globalnego kryzysu (spadek 

inwestycji o 23,9% r/r). Jest to skutkiem silniejszych powiązań tej grupy z globalnymi łańcuchami wartości 

dodanej - połowa firm zagranicznych większość przychodów uzyskuje ze sprzedaży na eksport.  

2. Perspektywy aktywności inwestycyjnej 

Według najnowszych wyników SM NBP chociaż nastąpił lekki wzrost optymizmu inwestycyjnego w 

relacji kwartalnej, to tylko w niewielkim stopniu rekompensował on głęboki spadek z III kw. W efekcie, 

prognozy aktywności inwestycyjnej wciąż pozostają na bardzo niskich poziomach. W ciągu kwartału 

poprawiły się wszystkie monitorowane wskaźniki opisujące zamiary inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym 

zarówno w odniesieniu do inwestycji będących w trakcie realizacji (silnie obniżony w poprzednim kwartale 

wskaźnik kontynuacji inwestycji poprawił się o 9,1 pp. do 85,3%), jak i w obszarze nowo planowanych 

działań inwestycyjnych (wskaźnik nowych inwestycji wzrósł po odsezonowaniu o 3,2 pp. do 20,1%). 

Niewielka skala tej poprawy sprawiła, że nadal niekorzystne i głęboko ujemne pozostają prognozy dotyczące 

planowanych na ten rok zmian skali nakładów. W efekcie łączna ocena optymizmu inwestorów (OPTIN) 

zanotowała drugi, po ubiegłokwartalnym, najsłabszy poziom w historii tego pomiaru. Wyniki te wskazują 

na utrzymywanie się nadal obniżonej, po załamaniu w II kw., aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. 

Wykres 74 Kwartalny i roczny wskaźnik nowych 

inwestycji [w % ogólnej liczby przedsiębiorstw] 

Wykres 75 Wskaźnik kontynuacji inwestycji 

[% inwestorów planowo realizujących rozpoczęte 

inwestycje] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Pozytywnym sygnałem jest natomiast to, że lekka poprawa nastrojów miała szeroki zakres w próbie i objęła 

większość analizowanych grup przedsiębiorstw. Interpretując ten rezultat należy pamiętać, że prognozy 

inwestycji w tych przekrojach pozostają jednak nadal najczęściej niekorzystne (ujemne salda w planach 

zmian wielkości inwestycji). Podobnie jak w poprzednim kwartale redukcje nakładów mogą być głębsze w 

przemyśle i handlu, w sektorze prywatnym, w firmach dużych oraz wśród eksporterów.  
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Wykres 76 Planowana zmiana wielkości nakładów 

[saldo zmian, w pp.] 

Wykres 77 OPTIN s.a. i dynamika inwestycji SPN  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, wyniki finansowe 

przedsiębiorstw, GUS 

Działania dostosowawcze w obszarze inwestycji najczęściej nie pociągały za sobą zmiany planów 

inwestycyjnych - większość inwestorów realizowała je według przyjętych założeń (69% inwestorów, tj. 

43% próby), ewentualnie lekko je modyfikując (30% inwestorów). Jednak w przypadku części inwestorów 

(31%) ograniczenie aktywności inwestycyjnej skutkowało koniecznością poważniejszej weryfikacji planów 

inwestycyjnych, która może przynieść trwałe obniżenie skali nakładów. Firmy korygując swoje plany 

inwestycyjne najczęściej definitywnie ograniczały zakres planowanych inwestycji (21% inwestorów, tj. 13% 

próby), bądź nawet ostatecznie rezygnowały z ich przeprowadzenia (4%). Fakt, że przedsiębiorstwa 

relatywnie rzadziej decydowały się jedynie na wstrzymywanie przedsięwzięć (7%) może jednak w pewnym 

stopniu obniżać ścieżkę odbudowy aktywności inwestycyjnej. Korekty planów inwestycyjnych częściej miały 

miejsce w sektorze MSP, a wśród branży w transporcie, handlu i usługach. 

Wykres 78 Rodzaj zmiany planów inwestycyjnych [w 

% inwestorów] 

Wykres 79 Znaczenie ograniczanych inwestycji [w % 

firm ograniczających inwestycje] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Zakres ograniczania inwestycji w przedsiębiorstwach, które tego dokonały, był poważny - w przypadku 

ponad połowy inwestorów (a 17,2% próby) redukcje objęły wszystkie kategorie inwestycji, w tym także 

inwestycje duże, o strategicznym znaczeniu dla firmy. Pozostałe firmy (45,6%) ograniczały wydatki 

głównie na mniejsze, co do skali lub mniej istotne, przedsięwzięcia. Największy zakres zmian planów miał 
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miejsce w przedsiębiorstwach definitywnie rezygnujących z inwestycji, które niemal we wszystkich 

przypadkach wycofywały się z dużych i ważnych dla firmy inwestycji. Redukcji dużych i ważnych inwestycji 

częściej dokonywały firmy transportowe, usługowe i z sektora MSP. 

Aktywność inwestycyjna firm obecnie dokonujących radykalnych zmian planów inwestycyjnych silnie 

słabnie jednak już od kilku kwartałów (ujemne saldo w planach, wskazujące na częstsze plany spadku niż 

wzrostu inwestycji, pojawiło się już w połowie ub.r.). Trzeba też zauważyć, że w części firm także mimo 

deklarowanego dokonania jedynie niewielkich modyfikacji planów inwestycyjnych po wybuchu pandemii 

nastąpiło silne pogorszenie optymizmu inwestycyjnego (obniżające się saldo aż do wartości ujemnych może 

wskazywać, że budżety roczne na inwestycje były w ciągu kolejnych kwartałów obniżane).  

Wykres 80 Planowana zmiana inwestycji w danym 

roku (saldo planów) a modyfikacja planów 

inwestycyjnych wg SM NBP 2020q4 [w %] 

Wykres 81 Rodzaj zmiany planów inwestycyjnych i 

znaczenie ograniczanych inwestycji dla firmy [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Decyzje o ograniczaniu inwestycji firmy uzasadniały przede wszystkim potrzebą utrzymania płynności 

finansowej (31,9% firm w próbie), oraz niskim lub niepewnym popytem (24,5%). Mniej istotne okazały się 

bariery związane z dostępem do finansowania zewnętrznego (6,3% firm wskazało na trudności z 

pozyskaniem finansowania kredytowego, ale były to firmy o znacznie słabszej i od dawna pogarszającej się 

sytuacji ekonomicznej, w tym szczególnie w obszarze sytuacji płynnościowej, 3% wskazało zaś na 

ograniczoną dostępność finansowania pozabankowego). Wyniki SM nie potwierdziły też wpływu na spadek 

inwestycji przynajmniej przejściowych trudności w zaopatrzeniu w dobra inwestycyjne. Również w 

przedsiębiorstwach z sektora MSP, które w II kw. były głównym beneficjentem programów pomocowych 

uruchomionych w ramach tarcz finansowych, cięcia budżetów inwestycyjnych wynikały z potrzeby 

odbudowy płynności finansowej. Nieco inny, niż w całej próbie, charakter miały bariery dla inwestycji w 

firmach zagranicznych, które ograniczając inwestycje częściej wykonywały decyzje spółek nadrzędnych, a 

jednocześnie rzadziej niż firmy prywatne krajowe wskazywały na motyw płynnościowy, czy popytowe 

źródła problemów prowadzących do redukcji inwestycji.  
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Wykres 82 Rodzaj zmiany planów inwestycyjnych i 

znaczenie ograniczanych inwestycji dla firmy [w % 

próby] 

Wykres 83 Przyczyny ograniczania inwestycji [w % 

firm w próbie, wielokrotny wybór, nie sumują się do 

100%] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Radykalne korekty planów inwestycyjnych (tj. ograniczenie, rezygnacja z inwestycji) przeprowadzane 

były głównie w przedsiębiorstwach mocno doświadczających skutków kryzysu - łączyły się m.in. z silnym 

pogorszeniem perspektyw popytowych (spadek i głęboko ujemne saldo prognoz popytu) i spadkiem 

sprzedaży zagranicznej (ujemne saldo prognoz), nadmiarem zapasów i głębokim ograniczeniem 

wykorzystania zdolności produkcyjnych (do 70% w pop. kw.). Trudności te dodatkowo pogorszyły 

widocznie słabnącą w tych firmach, już we wcześniejszych kwartałach, sytuację płynnościową (w 

przedsiębiorstwach, w których płynność utrzymywała się na bardzo wysokim i stabilnym poziomie, nie 

weryfikowano planów inwestycyjnych). 

Wykres 84 Zakres modyfikacji planów inwestycyjnych 

wg SM NBP 2020q4 i płynność finansowa [w % firm 

bez problemów z płynnością] 

Wykres 85 Oceny aktywności inwestycyjnej a 

modyfikacja planów inwestycyjnych [w %] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Perspektywa powrotu aktywności inwestycyjnej na ścieżkę wzrostową nie jest, według przewidywań 

respondentów, zbyt bliska, a dodatkowo obciążona jest ona bardzo dużą niepewnością. Jedynie 5,7% firm 
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Inwestycje 

się spodziewać w przemyśle, w dużych firmach, w grupie firm zagranicznych i u eksporterów. Niepewność 

co do horyzontu poprawy aktywności inwestycyjnej jest dość równomiernie rozłożona w różnych grupach 

przedsiębiorstw w próbie. 

Wykres 86 Perspektywa odbudowy aktywności 

inwestycyjnej [w %] 

Wykres 87 Perspektywa odbudowy aktywności 

inwestycyjnej [w %] 
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Wykres 88 Przyczyny ograniczania inwestycji i 

perspektywa odbudowy aktywnosci inwestycyjnej [w 

%, wielokrotny wybór, nie sumuje się do 100%] 
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Inwestycje 

Wykres 89 Planowana zmiana inwestycji – plany kwartalne [saldo zmian, w pp., s.a.] 
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Płynność i finansowanie działalności 

Płynność i finansowanie działalności 

1. Płynność i regulowanie zobowiązań  

W II kw. 2020 r. średnie wartości wskaźników płynności sektora przedsiębiorstw silnie wzrosły (r/r i 

kw/kw) i był to kolejny kwartał, w którym odnotowano przyrost odsetka przedsiębiorstw utrzymujących 

wskaźnik płynności gotówkowej16 powyżej 0,2, czyli tzw. bezpiecznego poziomu. Jednocześnie spadł 

odsetek firm o bardzo niskiej (poniżej 0,1) płynności. Wzrost akumulacji płynnych aktywów finansowych 

mógł był efektem spadku wydatków na realizację projektów inwestycyjnych, a z drugiej strony dopływu 

środków pieniężnych pochodzących z uruchomionych na szeroką skalę programów wsparcia 

płynnościowego dla przedsiębiorstw17. Wzrost wskaźnika płynności gotówkowej był wynikiem niemal 25% 

wzrostu akumulacji inwestycji krótkoterminowych (w tym środków pieniężnych) przy tempie wzrostu 

zobowiązań krótkoterminowych nie przekraczającym 1% r/r. Pozostałe wskaźniki płynności również 

wzrosły, ale w znacznie mniejszej skali. Wzrost wielkości depozytów sektora przedsiębiorstw był efektem 

silnego wzrostu depozytów bieżących, przy spadku depozytów terminowych18. Wzrost depozytów 

bieżących należy wiązać z zakrojoną na szeroką skalę akcją udostępniania płynności sektorowi 

przedsiębiorstw niefinansowych w ramach tarcz antykryzysowych. Spadek wielkości depozytów 

terminowych mógł mieć swoje źródło w obniżce oprocentowania lokat (w tym także wprowadzenie opłat od 

przechowywania depozytów19).  

Na wzrost inwestycji krótkoterminowych w całym sektorze20 coraz większy wpływ wywiera tempo 

akumulacji środków pierwszego i drugiego kwartyla przedsiębiorstw sklasyfikowanych pod względem 

płynności gotówkowej (w obu klasach wzrost sięgał niemal 100% r/r). Z kolei tempo akumulacji środków w 

klasie przedsiębiorstw o najwyższej płynności również rosło, ale ten wzrost sięgał 24% r/r , co spowodowało, 

że udział czwartego kwartyla w agregacie środków pieniężnych spadł do historycznie niskiego poziomu 

52%. Wolno zmieniający się rozkład środków pieniężnych w badanej populacji odzwierciedla spadkowy 

charakter współczynnika koncentracji środków pieniężnych.  

 

 
16 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie. 
17 W ramach wsparcia dla przedsiębiorstw uruchomiono pomoc finansową sięgającą (na dzień 02.10.2020) ok. 139 mld zł w 

postaci: instrumentów dotyczących rynku pracy (m.in.: zwolnienia z opłacania składek ZUS, wypłat postojowego, subsydiowanie 

wynagrodzeń, mikropożyczki ), gwarancji BGK, wsparcia dla firm w ramach ARP, a przede wszystkim wsparcia w ramach tzw. 

Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Zasadnicza część pomocy dla przedsiębiorstw ma charakter bezzwrotny, co 

oznacza trwały dopływ środków zwiększających płynność sektora. Szerzej: https://www.gov.pl/web/rodzina Według stanu na 

23 września br. pomoc finansowa wypłacana przez PFR sięgnęła 60,5 mld zł. Większość środków i najszybciej skierowano do 

sektora mikro, małych i średnich firm. Duże przedsiębiorstwa otrzymały 5 mld zł. Szerzej: https://pfr.pl/ Z kolei według danych 

ZBP (dane na 15 września br.) banki udzieliły ok 30 mld zł kredytu zabezpieczonego gwarancjami BGK. Szerzej: 

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Banki-kredytuja-przedsiebiorcow-z-wykorzystaniem-gwarancji-COVID-19%e2%80%9d  
18 Dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dane za lipiec 2020 r. Więcej: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html  
19 https://businessinsider.com.pl/finanse/prognozy-dla-sektora-bankowego-problemy-z-kredytami-i-kosztami-obslugi/5zcexxv 
20 W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i 

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

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

wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.  

https://www.gov.pl/web/rodzina
https://pfr.pl/
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Banki-kredytuja-przedsiebiorcow-z-wykorzystaniem-gwarancji-COVID-19%e2%80%9d
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
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Wykres 90 Wskaźniki płynności finansowej (III st.), 

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

Wykres 91 Dynamika składowych wskaźników 

płynności [w %] 

 

 

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

Najsilniej płynność gotówkowa wzrosła w sektorze MSP, przekraczając wskaźniki płynności w klasach o 

wyższym poziomie zatrudnienia. Płynność I st. wyraźnie poprawiły firmy większości sekcji PKD (ponad 70% 

analizowanych działów). Spadek płynności gotówkowej (r/r) odnotowało mniej niż 33% badanych 

podmiotów - obniżenie wskaźników płynności odnotowano głównie w działach: produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep; większości działów z sekcji górniczej i wydobywczej, działach 

związanych z turystyką i obsługą ruchu turystycznego; kultura, rozrywka i rekreacja; obsługa 

nieruchomości. 

Wykres 92 Odsetek firm odnotowujących spadek (r/r) 

wskaźnika płynności gotówkowej [w %] 

Wykres 93 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 

miesięczne, r/r] 

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

NBP 

W III kw. 2020 r. deklarowana płynność sektora przedsiębiorstw ponownie była wysoka (wróciła do 

poziomu obserwowanego przed krytycznym, drugim kwartałem tego roku). Wzrósł odsetek 

przedsiębiorstw informujących o braku problemów z płynnością - do poziomu powyżej długoletniej średniej 

(ok. 79% badanych firm wobec 72% w poprzednim kwartale), ale także spadł odsetek firm u których 

problemy z płynnością pojawiają się często.  
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Ocena sytuacji płynnościowej poprawiła się w większości klas. Wyraźnie zwiększył się odsetek firm 

budowlanych deklarujących brak problemów z płynnością. Najbardziej stabilna sytuacja dotyczyła 

przetwórstwa przemysłowego, gdzie ubiegłokwartalny spadek odsetka firm bez problemów był relatywnie 

płytki, a obecne notowania wskazują na powrót do sytuacji sprzed lockdown-u. 

Poprawiają się prognozy sytuacji płynnościowej na kolejne 12 miesięcy – tylko ok. 16,6% firm (wobec 

24,6% w ubiegłym kwartale) oczekuje, że w horyzoncie roku sytuacja może się pogorszyć, a ok. 13,6% 

badanych (wobec 14,6% w ubiegłym kwartale) spodziewa się poprawy sytuacji płynnościowej.  

Wykres 94 Ocena płynności przedsiębiorstw (saldo) 

na tle odsetków firm według oceny sytuacji 

płynnościowej (w %) 

Wykres 95 Prognozy sytuacji płynnościowej 

przedsiębiorstw na kolejne 12 miesięcy [odsetki 

odpowiedzi] 
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Oceny przedsiębiorstw dotyczące dostępnych płynnych środków finansowych wskazują jednak, że tylko 

nieliczne firmy mają zasoby finansowej, które pozwoliłyby na dokonanie dodatkowych wydatków 

rozwojowych. Najczęściej badane podmioty twierdzą, że mają niskie lub bardzo niskie zasoby finansowe. 

Przedsiębiorstwa, które uważają natomiast, że ich płynne środki finansowe są wyższe niż wskazywałyby na 

to bieżące potrzeby najczęściej są przekonane, że gdyby ryzyka związane z pandemią ustały, a gospodarka 

wróciła na ścieżkę wzrostu, to zdecydowały by się przeznaczyć je na realizację dodatkowych inwestycji lub 

zakup surowców i materiałów niezbędnych do zwiększenia skali działalności.  
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Wykres 96 Ocena poziomu płynnych środków 

finansowych posiadanych przez firmę w relacji do 

bieżących potrzeb (odsetki odpowiedzi)  

Wykres 97 Ocena prawdopodobieństwa realizacji 

preferowanych sposobów wydatkowania 

nadmiernych (względem biezących potrzeb0 środków 

finansowych (odsetki odpowiedzi) 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W III kw. br. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych wróciła do 

wysokiego, notowanego przed lockdown-em, poziomu. O terminowym regulowaniu zobowiązań 

poinformowało ok. 75,6 % badanych firm (wobec ok. 70% w ubiegłym kwartale). W większości przekrojów 

widać wzrost odsetka firm deklarujących brak problemów z regulowaniem zobowiązań. Najwolniejszy 

powrót do poziomu sprzed lockdown-u widać w klasie firm wytwarzających dobra inwestycyjne.  

W III kw. br. wzrósł (r/r) jednak odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie przeterminowanych 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Najczęściej przedsiębiorstwa mające nieuregulowane płatności 

informują, że ich wartość nie przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług. 

Około 27% firm twierdzi, że nie ma przeterminowanych należności (ok 56% w odniesieniu do zobowiązań). 

W strukturze obu kategorii dominują rozliczenia o wartości nie przekraczającej 10% ich wartości. 

Wykres 98 Obsługa zobowiązań handlowych [odsetek 

odpowiedzi] 

Wykres 99 Struktura wielkości przeterminowanych 

należności i zobowiązań handlowych [odsetki 

odpowiedzi] 
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W II kw. 2020 r. po raz kolejny wzrósł odsetek firm, których cykl rozliczeniowy należności i zobowiązań 

z tytułu dostaw i usług nie przekraczał terminów umownych (60 dni)21, przy czym średnia długość cykli 

nieznacznie się wydłużyła, a wartości medianowe skróciły. Na tle okresu 10-letniego przeciętne długości 

cykli wyraźnie jednak przekroczyły swoje długookresowe średnie. Dla obu cykli odnotowano zmniejszenie 

zróżnicowania długości cykli - większe dotyczy należności niż zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a rozstęp 

międzykwartylowy sięgnął kolejno 42 i 32 dni. Wydłużenie średnich długości wszystkich cykli przełożyło 

się na wydłużenie przeciętnego okresu transformacji środków22 zainwestowanych w działalność bieżącą (do 

42 dni, przy wartości medianowej wskaźnika ok. 40 dni). W II kw. br. spadek przychodów ze sprzedaży 

wiązał się ze spadkiem tempa wzrostu zaliczek przyjmowanych na poczet przyszłych dostaw, niemniej 

relacja zaliczek do przychodów ze sprzedaży pozostała na wysokim poziomie. Nominalny spadek wielkości 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług (ok 6% r/r) w wyniku spadku obrotów firm (bądź ograniczenia skali 

płatności z odroczonym terminem) oznacza obniżenie udziału kredytu handlowego brutto w sumie 

bilansowej.  

W ujęciu branżowym skrócił się okres ściągalności należności w usługach i górnictwie, natomiast w 

przetwórstwie przemysłowym oraz handlu wydłużył się cykl zapasów. We wszystkich sekcjach PKD 

długości cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług pozostały relatywnie stabilne. Nieprzerwanie od 

początku 2019 r. wydłużają się wszystkie cykle w firmach prywatnych, powodując rosnącą różnicę długości 

cyklu zobowiązań i zapasów względem sektora publicznego.  

Wykres 100 Cykl rozliczeniowy należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług [w dniach]23 

Wykres 101 Dynamika przychodów ze sprzedaży, 

zaliczek otrzymanych na poczet dostaw oraz relacja 

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

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

 
21 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403 

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf), w transakcjach handlowych terminem 

zapłaty określonym w umowie jest 30 dni jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny, i 60 dni jeśli stronami umowy są podmioty 

nie będące podmiotami publicznym.  
22 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.  
23 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);  

28

32

36

40

44

48

2015 2016 2017 2018 2019 2020

cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług (sa) [mediana]

cykl należności z tyt. dostaw i usług (sa) [średnia]

cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług (sa) [średnia]

cykl należności z tyt. dostaw i usług (sa) [mediana]

0

1

2

-15

-5

5

15

25

35

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 relacja zaliczek do obrotów [s.a.]-prawa oś

dynamika przychodów ze sprzedaży [lewa oś]

dynamika zaliczek otrzymanych na dostawy [lewa oś]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf


 

Szybki Monitoring NBP 41 

Płynność i finansowanie działalności 

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw  

W II kw. 2020 r. struktura pasywów sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostała względnie 

stabilna24. Z uwagi na przyspieszenie tempa wzrostu kapitałów własnych (4,2% r/r wobec 2,5% r/r w 

ubiegłym kw. i średniej 10-letniej 5,6% r/r) ich udział w sumie bilansowej wzrósł do poziomu nieco 

powyżej 48%. Ograniczenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw przełożyło się natomiast na 

niewielkie obniżenie wielkości zobowiązań z tytułu dostaw i usług, co odzwierciedliło się w ich ujemnym 

wkładzie do wzrostu sumy bilansowej. Po raz pierwszy od 2015 r. odnotowano dodatni wkład wzrostu 

zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do wzrostu sumy bilansowej. Jest to efekt 

silnego – również na tle pozostałych składowych pasywów – wzrostu tej kategorii zobowiązań (61,7% r/r), 

przy jednak wciąż bardzo niskim jej udziale w sumie bilansowej (0,04%). 

Średni wskaźnik zadłużenia ogólnego, po usunięciu wahań sezonowych, obniżył się do poziomu blisko 

52%, przy spadku jego wartości medianowej poniżej 50%. Na wzrost zadłużenia sektora przedsiębiorstw 

(9% r/r) w ujęciu terminowym złożyła się rosnąca dynamika zobowiązań długoterminowych (23,3% r/r) i 

wyraźnie obniżające się, ale wciąż dodatnie, tempo wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (1% r/r). Wzrost 

średniego poziomu zadłużenia odnotowano tylko w klasie firm najbardziej zadłużonych. Odsetek 

przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa) utrzymał się na niskim poziomie tj. 5,7% populacji25. 

Wykres 102 Dynamika zmian pasywnej strony bilansu 

sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu jej 

głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 103 Wskaźnik zadłużenia ogólnego i 

wskaźnik trwałości finansowania 

  

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

Średni wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego wyniósł 77,6% 

(wartość medianowa lekko wzrosła sięgając 118%), co oznacza niewielki wzrost w relacji kwartalnej i spadek 

w ujęciu rocznym.  

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

przyszłych dostaw, zobowiązania publiczno – prawne  
25 Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do 2020 r. dotyczyła nieco ponad 5% 

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

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

bilansowej)  
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Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów 

(kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalności, wzrósł w relacji kwartalnej, 

przekraczając średnia 10-letnią. Wzrost wskaźnika był pochodną wzrostu zarówno kapitałów własnych 

(i wzrostu jego wkładu do wzrostu kapitałów stałych), jak i zadłużenia długoterminowego. Rentowność 

kapitałów własnych, w efekcie wzrostu kapitałów własnych (r/r) ale spadku wyniku netto (-19% r/r) 

obniżyła się w relacji rocznej i wyniosła 1,7 (poprawa wskaźnika widoczna jest na danych kwartalnych).  

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

przedsiębiorstwie stanowiły nieco ponad 62% sumy bilansowej. Obserwowany wyższy udział aktywów 

trwałych w sumie bilansowej jest zjawiskiem prawidłowym. Rentowność aktywów (ROA), w konsekwencji 

pogorszenia wyniku netto, obniżyła się nieco poniżej 1%.  

Wykres 104 Dynamika zmian aktywnej strony bilansu 

sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu jej 

głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 105 Wskaźnik struktury majątku  

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

Według danych NBP ze sprawozdawczości banków 26 w II kw. br. widoczne było systematycznie (m/m) 

obniżające się tempo wzrostu zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw przy jednoczesnym przyspieszeniu 

dynamiki wzrostu depozytów. Coraz wolniej, ale nieprzerwanie rosła wielkość kredytów 

długoterminowych, inwestycyjnych, a w szybkim tempie kurczyło się zadłużenie o charakterze 

krótkoterminowym. Na spadek tempa wzrostu zadłużenia kredytowego w II kw. br. wpłynąć mogły 

zarówno czynniki podażowe, jak i popytowe na rynku kredytowym. Z jednej strony ograniczenie zadłużenia 

było związane z zapowiadanym przez banki podniesieniem wymagań i wzrostem restrykcyjności polityki 

kredytowej w odniesieniu do wszystkich grup przedsiębiorstw – zarówno dużych, jak i sektora MSP. Z 

drugiej strony wynikało z niskiej liczby składanych wniosków kredytowych przez przedsiębiorstwa w 

okresie silnej niepewności oraz ograniczenia działalności gospodarczej w odpowiedzi na wprowadzony 

lockdown w pierwszym okresie kwartału, a dalej z utrzymywania się wielu obostrzeń w drugiej połowie 

kwartału. Ostrożna polityka kredytowa banków w okresie silnego wyhamowania aktywności gospodarczej, 

w tym trudnym do przewidzenia kierunku zmian w efektywności działania przedsiębiorstw, wydaje się 

racjonalna i nie nosząca znamion credit crunchu, bo ogranicza ryzyko zarówno dla sektora kredytującego, jak 

i kredytowanego.  

 
26 Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 
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Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych w sprawozdaniach GUS kształtuje się inaczej niż w 

statystykach NBP27, co wynika z szerszego ujęcia zadłużenia (jako suma zadłużenia z tytułu kredytów, jak i 

pożyczek od jednostek powiązanych i niepowiązanych). Wydaje się, że za obserwowanym wzrostem 

zadłużenia ogółem z tytułu kredytów i pożyczek (dane GUS) kryje się wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z 

tytułu pożyczek (w tym pożyczek od jednostek powiązanych – silny wzrost zadłużenia odnotowano w sekcji 

przetwórstwo przem. charakteryzującej się wysokim odsetkiem firm pozostających w grupach 

kapitałowych). Według GUS w II kw. br. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wciąż rosło, a wkład 

zadłużenia krótko, jak i długoterminowego do wzrostu zadłużenia ogółem był dodatni. Wzrost zadłużenia i 

równoczesny wzrost liczby kredytobiorców odzwierciedlił się w spadku wysokiej koncentracji zadłużenia 

kredytowego i pożyczkowego. W II kw. 2020 r. wzrósł odsetek firm, które korzystały z kredytów i pożyczek 

(ok. 67% populacji wobec 64% w poprzednich kwartałach) – głównie w segmencie kredytów i pożyczek 

długoterminowych. Jednocześnie odnotowano wzrost (r/r) odsetka firm (z 14,2% w I kw. br. do 16,6%w II 

kw. br.), które zwiększyły wielkość swojego długoterminowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.  

Wykres 106 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczek i struktura wpływu jej głównych 

składowych [w %, r/r]  

Wykres 107 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r] 

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

NBP 

W analizie sektorowej nie widać większych zmian dynamiki zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w 

większości sekcji – silny wzrost zadłużenia obserwuje się natomiast w energetyce i górnictwie. Kontynuację 

spadku zadłużenia widać w sekcji dostawa wody (udział zadłużenia tej sekcji w sumie zadłużenia pozostaje 

niski). W dwóch głównych sekcjach, decydujących o kształtowaniu się zadłużenia ogółem z tytułu kredytów 

i pożyczek tj. w przetwórstwie przemysłowym28 oraz pozostałych usługach dynamika zadłużenia z tytułu 

kredytów i pożyczek sięgnęła kolejno 12% r/r (powyżej długookresowej średniej) i 4,7% r/r (poniżej 

długookresowej średniej). W ujęciu sektorowym nie widać większych zmian w relacji dynamiki wzrostu 

zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek - zadłużenie dużych przedsiębiorstw rośnie nieco szybciej niż 

 
27 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 przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że 

oba źródła danych należy traktować komplementarnie. Obliczenia dotyczą danych miesięcznych. Ostatnie dostępne dane 

dotyczą lipca 2020 r. 
28 W przetwórstwie przemysłowym udział przedsiębiorstw pozostających w grupach kapitałowych jest najwyższy, co może 

oznaczać, że przyspieszenie wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek tej sekcji przedsiębiorstw rośnie ze względu na 

większy dostęp do finansowania wewnątrzgrupowego. 
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zadłużenie sektora MSP, a różnica tempa wzrostu utrzymuje się na stałym poziomie. W układzie według 

form własności, najwyższy wkład do wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ogółem sektora 

przedsiębiorstw miały firmy zagraniczne (głównie kanałem zadłużenia długoterminowego).   

Wykres 108 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczek i struktura wpływu zadłużenia sekcji [w %, 

r/r]  

Wykres 109 Struktura zadłużenia z tytułu kredytów 

pożyczek wg. udziału sekcji [w %] 

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

Według danych SM NBP w III kw. 2020 r około 16% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt i 

było to mniej niż poprzednim kwartale (ale także mniej niż średnio w ostatnich 10 latach). Wzrósł 

natomiast (kw/kw, ale również r/r) odsetek zaakceptowanych wniosków. Pozytywną decyzję kredytową 

otrzymało niemal 82% firm. Najczęstszą – bo sięgającą 48% - przyczyną wydania negatywnej decyzji 

kredytowej pozostały czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, co można tłumaczyć utrzymującą się wysoką 

niepewnością utrudniającą ocenę ryzyka kredytowania29 przedsiębiorstw przez banki.  

W ujęciu przekrojowym niewielki wzrost zapotrzebowania na finansowanie bankowe zgłosiły zarówno duże 

firmy, jak i mikro przedsiębiorstwa, jednak w przypadku firm dużych odsetek pozytywnych rozpatrzeń 

 
29 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2020_3.pdf 
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Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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wniosków zmniejszył się (kw/kw), niemniej pozostał na wciąż wysokim poziomie (biorąc pod uwagę 

historyczne notowania). W ujęciu branżowym utrzymują się różnice w dostępności kredytów. Poprawiła się 

dostępność finansowania dla firm transportowych i handlowych, które w pierwszej fazie pandemii znalazły 

się w grupie firm silnie poszkodowanych ekonomicznie. O rosnących trudnościach w dostępie do 

finansowania bankowego poinformowały natomiast firmy budowlane (przy jednoczesnym spadku odsetka 

firm aplikujących o kredyt), a także przedsiębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne trwałe i 

inwestycyjne.   

W II kw. 2020 r. nastąpiło obniżenie wskaźnika zdolności przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia 

kredytowego (silny spadek wskaźnika widoczny był już w I kw. br. – obniżenie r/r i kw/kw). O pogorszeniu 

wskaźnika zdecydował spadek wyniku finansowego netto (r/r), przy wzroście (r/r) obciążeń z tytułu rat 

kapitałowych i odsetek (od początku 2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek rosło w tempie pow. 

6%, co przełożyło się na wzrost obciążeń z tytułu rat kapitałowych). Spadło natomiast obciążenie 

przedsiębiorstw z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. W ujęciu kwartalnym z kolei odnotowano wzrost 

wyniku netto, przy znacznie mniejszym wzroście obciążeń z tytułu rat kapitałowych i odsetek (w tym spadku 

obciążeń z tytułu samych odsetek od kredytów i pożyczek), co skutkowało tylko niewielkim obniżeniem 

wskaźnika obsługi zadłużenia. Spadek obciążeń przedsiębiorstw z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek 

można wiązać m.in. z obniżeniem stóp procentowych.  

Deklarowana (wg badania SM NBP) zdolność badanych przedsiębiorstw do terminowej obsługi 

zadłużenia kredytowego w III kw. 2020 r. wyraźnie się poprawiła i wróciła do poziomu bliskiego 

obserwowanego przed wybuchem pandemii. Nieco ponad 94% badanych firm zadeklarowało terminową 

obsługę kredytów. W ujęciu przekrojowym o poprawie zdolności do terminowej obsługi poinformowało 

większość klas poddanych analizie. Pogorszenie obsługi zadeklarowało natomiast: górnictwo, firmy 

wytwarzające dobra inwestycyjne firmy oraz firmy budowlane. W budownictwie spadek produkcji nastąpił 

z dwumiesięcznym opóźnieniem względem przemysłu. W górnictwie z kolei pogorszenie obsługi 

zadłużenia może być pochodną pogarszającej się sytuacji finansowej branży wydobywczej, tj. spadku 

płynności i niedostatecznej rentowności. Niemniej w prognozach na najbliższy rok widoczny jest wyraźny 

przyrost odsetka firm budowlanych oczekujących poprawy sytuacji - na tle pozostałych sekcji saldo prognoz 

Wykres 112 Wskaźniki obsługi zadłużenia z nadwyżki 

finansowej [dane kwart. w pkt.]  

Wykres 113 Deklarowana obsługa zadłużenia 

kredytowego na tle struktury przyczyn odmownych 

rozpatrzeń wniosków [odsetki odpowiedzi] 

 
 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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zdolności do obsługi zadłużenia kredytowego wzrosło tu najbardziej. Zadecydował o tym silny przyrost 

odsetka firm oczekujących poprawy i spadek odsetka firm oczekujących pogorszenia możliwości 

terminowego spłacania kredytów bankowych. 

Według prognoz SM NBP saldo przewidywanego popytu na kredyt w IV kw. 2020 r., mimo lekkiego 

spadku w relacji do rekordowego III kwartału, wciąż jest wysokie. Odsetek firm planujących zwiększenie 

zadłużenia (głównie nisko kwotowych kredytów) lekko spadł i znalazł się blisko swojego 10-letniego 

minimum. Powiększyła się natomiast populacja podmiotów planujących spłatę kredytu. 

W najbliższym okresie wzrost finansowania działalności kredytem bankowym w sektorze przedsiębiorstw 

wydaje się jednak mało prawdopodobny, szczególnie jeśli brać pod uwagę historyczną sprawdzalność 

prognoz zmian zadłużenia. W minionym kwartale tylko nieco ponad 41% firm deklarujących plany 

ubiegania się o kredyt faktycznie złożyło wnioski kredytowe. Historycznie wysoka była natomiast 

sprawdzalność zapowiedzi nie ubiegania się o finansowanie bankowe, tu zgodność deklaracji wyniosła 

ponad 82%. Za niskim prawdopodobieństwem wzrostu zadłużenia kredytowego dla przedsiębiorstw 

przemawia również trwająca pandemia i jej nieprzewidywalny przebieg; zarówno w kraju, jak i za granicą, 

ryzyko kolejnego lockdownu30 części branż. Wciąż ostrożne są również zapowiedzi banków odnośnie do 

luzowania warunków kredytowania przedsiębiorstw. Niemniej same przedsiębiorstwa, które mają 

doświadczenia kredytowe, w ponad 36% określiły obecną politykę banków jako przychylną, a kolejne 30% 

jako neutralną. Co trzecie przedsiębiorstwo, które we wcześniejszych okresach ubiegały się o kredyt, obecne 

warunki kredytowania określiło jako restrykcyjne, tłumacząc to wzrostem wymagań banków dotyczących 

zabezpieczeń oraz koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów.   

Wykres 114 Prognoza popytu na kredyt [odsetki 

odpowiedzi] na tle salda popytu na kredyt 

Wykres 115 Źródła finansowania nowych inwestycji 

[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie 

inwestycji] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
30 https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10359529/minister-finansow-mozliwy-jest-lokalny-lockdown-niektorych-branz.html 

dostęp z 3 września 2020; https://www.money.pl/gospodarka/drugi-lockdown-w-polsce-wiceminister-finansow-nie-wyklucza-

takiego-scenariusza-6545533446023872a.html dostęp z 21 września 2020; 

https://wgospodarce.pl/informacje/85734-morawiecki-chcemy-uniknac-kolejnego-lockdownu dostęp z 24 września 2020;  
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https://wgospodarce.pl/informacje/85734-morawiecki-chcemy-uniknac-kolejnego-lockdownu


 

Szybki Monitoring NBP 47 

Płynność i finansowanie działalności 

Około 30% badanych przedsiębiorstw poinformowało, że środki pozyskane z kredytów bankowych są im 

potrzebne do realizacji działalności bieżącej, a w przypadku około 26% do realizacji działalności 

inwestycyjnej.  

Preferowanym źródłem finansowania, wśród zmniejszającej się populacji przedsiębiorstw planujących 

rozpoczęcie nowych inwestycji, pozostają środki własne. Utrzymuje się niskie zainteresowanie firm 

sięganiem po kredyt jako źródła finansowania planowanych inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Szybki Monitoring NBP 48 

Ceny producentów 

Ceny producentów 
Oczekiwania przedsiębiorstw SM NBP wskazują, że wzrost cen producenta w IV kw. br. może spowolnić, 

jednak nie należy się spodziewać deflacji cen producenta w sektorze przedsiębiorstw. Udział firm 

oczekujących wzrostu cen istotnie przewyższa bowiem odsetek podmiotów oczekujących ich spadku, a 

wskaźnik prognoz cen własnych kształtuje się wyraźnie powyżej swojej wieloletniej średniej. 

W II kw. 2020 r. ceny produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (szacowane na 

podstawie wskaźników cen produkcji globalnej z wyłączeniem rolnictwa, działalności finansowej i 

ubezpieczeniowej oraz administracji publicznej, edukacji i opieki zdrowotnej) rosły w umiarkowanym 

tempie (2,1% r/r) – o 0,5 pp. jednak wolniej niż w pierwszym kwartale. Do obniżenia dynamiki cen 

produkcji przyczynił się głównie spadek cen w przemyśle (-0,8% r/r), odpowiadającym za około 45% 

produkcji globalnej (z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego i usług publicznych). Jednocześnie 

wolniej niż w poprzednim kwartale rosły ceny w gastronomi i zakwaterowaniu (o 3,6% r/r), handlu i 

naprawach31 (3,5% r/r), budownictwie (3,1% r/r) i transporcie (1,8% r/r). Wyraźne przyspieszenie wzrostu cen 

odnotowano natomiast w informacji i komunikacji (do 2,6% r/r), obsłudze nieruchomości (do 8,3% r/r) oraz 

działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (do 8,1% r/r). Utrzymały się zatem obserwowane od 

dwóch lat tendencje w kształtowaniu struktury wzrostu cen produkcji: tj. spadek znaczenia sektora 

przemysłowego i wzrost - sektora usługowego. 

Wykres 116 Roczna dynamika wskaźnika cen 

produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI 

[w %]  

Wykres 117 Wpływ zmian cen w sekcjach na dynamikę 

cen produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw [w 

pp.] 

 
Uwaga: dane o PPI w IV kw. 2019 r. w oparciu o październik oraz 

grudzień 
 

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

 

Na obniżenie cen produkcji w III kw. wskazywały oceny formułowane przez przedsiębiorstwa ankietowane 

w ramach SM NBP w czerwcu br. Badane podmioty sygnalizowały wówczas również silniejszy wzrost cen 

produkcji w budownictwie oraz handlu, niż w przemyśle. 

 
31 Ceny produkcji w handlu są odpowiednikiem marż. 
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Spadek cen w przemyśle, który w znacznej mierze wytwarza dobra wykorzystywanego jako zaopatrzenie 

w procesie produkcyjnym innych przedsiębiorstw, przyczynił się do obniżenia deflatora zużycia 

pośredniego. Ceny zaopatrzenia (w surowce, materiały, energię i usługi obce) sektora przedsiębiorstw 

niefinansowych w II kw. 2020 r. nieznacznie się obniżyły o 0,5% r/r, po wzroście o 0,4% r/r w poprzednim 

kwartale. W rezultacie nastąpił także spadek ceny relatywnej zaopatrzenia względem produkcji, co wpłynęło 

pozytywnie na kształtowanie wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej (por. rozdział Sytuacja 

finansowa i jej prognozy). 

Dotychczas dostępne dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu i w sierpniu wskazują, że 

dynamika cen zaopatrzenia sektora przedsiębiorstw w III kw. br. pozostanie niska, choć może lekko 

wzrosnąć. W miesiącach tych odnotowano bowiem spowolnienie tendencji spadkowej wskaźnika PPI (do 

przeciętnie -0,9% r/r, wobec – 1,2% r/r w II kw. br.), wynikające głównie z wolniejszego spadku cen dóbr 

energetycznych (przeciętnie -5,7% r/r, wobec -10,7 w II kw. br.), a więc często stanowiących zużycie pośrednie 

innych firm. Przyczynił się do tego wzrost ujemnej dynamiki cen w wytwarzaniu koksu i produktów rafinacji 

ropy naftowej - w związku z kształtowaniem się cen surowca na rynku światowym. Spadek cen – w podobnej 

skali co w II kw. br. – odnotowano także w produkcji pozostałych dóbr zaopatrzeniowych (o 1,0% r/r). Rosły 

natomiast ceny kategorii produkcji bliższych popytowi finalnemu, tj. dóbr inwestycyjnych (o 2,3% r/r, 

przeciętnie w lipcu oraz w sierpniu br.) oraz konsumpcyjnych (o 0,6% r/r). W przypadku dóbr 

konsumpcyjnych obserwuje się jednak wyraźne spowolnienie ich dynamiki. Kształtowanie ceny relatywnej 

zaopatrzenia, względem produkcji będzie zatem prawdopodobnie nadal sprzyjać opłacalności 

działalności w III kw. br., choć skala wpływu tego czynnika na rentowność sektora przedsiębiorstw może 

być mniejsza niż w II kw.  

Wykres 118 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 

głównych grupowaniach przemysłowych [w %] 

Wykres 119 Notowania cen surowców energetycznych 

na rynkach światowych [w USD, indeksy sty. 2012=100] 

oraz odsetek przedsiębiorstw postrzegających ceny 

zaopatrzenia jako barierę działalności 

 
Uwaga: dane o PPI w III kw. 2020 r. na podstawie informacji z lipca 

oraz sierpnia. 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Na niewielkie przyspieszenie wzrostu cen producenta w III kw. 2020 r. wskazują także odpowiedzi 

przedsiębiorstw ankietowanych w SM NBP. Wskaźnik presji cenowej odnotował bowiem wzrost o 3,5 pkt., 

a odsetek respondentów oczekujących wzrostu cen przewyższał odsetek podmiotów oczekujących ich 

obniżenia o 9 pp. Wrześniowy poziom tego wskaźnika pozostaje jednak relatywnie niski (najniższy od końca 
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2016 r., nie licząc odczytu z poprzedniego badania), po silnym spadku odnotowanym na początku br. Wzrost 

wskaźnika presji inflacyjnej odnotowano w przemyśle, budownictwie oraz sektorze usługowym z 

wyłączeniem handlu. W przypadku handlu wprawdzie odnotowano spadek wskaźnika presji inflacyjnej 

względem poprzedniego kwartału, jednak przedsiębiorstwa z tej sekcji częściej obserwowały wzrost cen 

oferowanych produktów niż podmioty w innych analizowanych obszarach gospodarki. 

W IV kw. spodziewane jest niewielkie spowolnienie wzrostu cen produkcji przedsiębiorstw 

ankietowanych w SM NBP. Lekko obniżył się, względem poprzedniego kwartału, wskaźnik salda kierunku 

zmian cen produkcji. Odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost cen produkcji przewyższa obecnie 

udział podmiotów oczekujących spadku o 40,7 pp. (s.a.), co jest poziomem najniższym od połowy 2018 r. 

Jednocześnie stosunkowo silnie zmniejszyła się (względem czerwca br.) skala prognozowanych podwyżek 

cen oferowanych produktów oraz cen zaopatrzenia. Spadek ten może jednak w dużej mierze wynikać z 

korekty zawyżonych oczekiwań dotyczących cen producenta w pierwszej połowie bieżącego roku, w 

związku z obawami o skokowy wzrost kosztów prowadzenia działalności w wyniku pandemii Covid-19. 

Poziomy wskaźników prognoz cen własnych oraz w szczególności prognoz cen materiałów i surowców w 

I połowie w 2020 r., wydają się bowiem wyraźnie zawyżone, w stosunku do faktycznego wzrostu cen 

produkcji globalnej oraz cen zaopatrzenia32. 

Wzrost cen produkcji (oraz marż) może być nadal hamowany przez stosunkowo ograniczone możliwości 

firm do przenoszenia wzrostu kosztów zaopatrzenia oraz wynagrodzeń na ceny oferowanych wyrobów i 

usług, do czego przyczyniają się relatywnie słabe uwarunkowania popytowe. Na zbliżonym do 

odnotowanego w poprzednim badaniu, relatywnie niskim poziomie (w stosunku do obserwowanego w 

ostatnich 3 latach) kształtowały się bowiem udziały podmiotów (SM NBP) planujących podniesienie cen 

oferowanych produktów/usług, w reakcji na oczekiwany wzrost cen kosztów zaopatrzenia oraz na wzrost 

wynagrodzeń. Zarówno wzrosty cen materiałów i surowców, jak i kosztów pracy, nie są jednak najczęściej 

wymienianymi problemami, z jakim borykają się przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP33. Na relatywnie 

niskim poziomie, choć nieco wyższym niż w poprzednim badaniu, utrzymują się bowiem odsetki firm, które 

w pytaniu otwartym SM NBP wskazują na wysokie ceny zaopatrzenia (5,2%) lub na wysokie koszty pracy 

(3,4%) jako na bariery działalności. 

Także w dłuższym okresie (w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) firmy relatywnie rzadko spodziewają 

się wzrostu cen producenta. Pomimo wzrostu względem poprzedniej edycji badania SM NBP, odsetek 

podmiotów oczekujących wzrostu cen oferowanych produktów (40%) kształtował się wyraźnie poniżej 

średniej dla ostatnich dwóch lat (47%). Najczęściej podwyżki cen są planowane w dostarczaniu wody, 

gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (58%), w handlu i 

naprawach (50%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie elektryczną (48% firm) – najrzadziej w 

transporcie (31%) i w budownictwie (37%). 

Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI w horyzoncie najbliższych 12 

miesięcy) nie uległy istotnej zmianie. Obniżył się bowiem zarówno odsetek przedsiębiorstw 

 
32 Wskaźniki prognoz cen materiałów i surowców oraz prognoz cen własnych kształtowały się w I połowie roku na najwyższych 

poziomach w swojej historii, podczas gdy ceny produkcji sprzedanej przemysłu odnotowały spadek a ceny produkcji globalnej 

od około dwóch lat rosną w stałym umiarkowanym tempie. 
33 W ostatnim badaniu przedsiębiorstwa najczęściej wskazywały w pytaniu otwartym na pandemię (19% firm), niski popyt (12%) 

oraz niepewność (7,8%) jako na bariery prowadzenia działalności. 
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prognozujących przyspieszenie wzrostu cen konsumenta (o 1,4 pp.), jak i udział firm oczekujących spadku 

ich dynamiki. W rezultacie więcej podmiotów prognozowało utrzymania dynamiki tych cen na 

dotychczasowym poziomie. 

Wykres 120 Oczekiwania zmian cen produkcji własnej 

oraz cen materiałów i surowców w przyszłym 

kwartale [w pp.] 

Wykres 121 Prognozy CPI w perspektywie roku 

[w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Uwagi metodologiczne  

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

NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 

środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).   

2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się we wrześniu 

2020 r. W badaniu SM wzięło udział 2682 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 czerwca 2020 r. wyniosła 17 119, tj. 

o 205 więcej jednostek niż w czerwcu 2019 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) 

• wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty/dobra 

zaopatrzeniowe. 
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• wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe 

(głównie: edukacja i zdrowie). 

• wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy z 

zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy z 

50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy z 

niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

9. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 

• Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100 

• Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100  

• Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, 

przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów, 

jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Płynność szybka (II st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowe do 

zobowiązań krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,0 (Wartość 

wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna 

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Płynność gotówkowa (I st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań 

krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez 

rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Wskaźnik ogólnego zadłużenia = relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów 

wyrażona w procentach 

• Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę 

całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). 

• Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach  

• Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych 

wyrażona w procentach 

• Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = relacja zobowiązań krótkoterminowych do sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 

• Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = relacja zobowiązań długoterminowych do sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 
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