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Streszczenie 

W  świetle  danych  F‐01  GUS  w  III  kw.  2022  r.  zysk  i  rentowność  netto  sektora  przedsiębiorstw 

niefinansowych  (SPN)  obniżyły  się,  ale  sytuacja  finansowa  sektora  pozostała  relatywnie  korzystna. 

Obniżyła się dynamika przychodów firm, przy wzroście ich zależności od popytu zagranicznego – realne 

(wg PPI) przychody ze sprzedaży zagranicznej kształtują się wyraźnie powyżej długookresowego trendu; 

odmiennie niż w przypadku sprzedaży krajowej.  

Dynamika przychodów ze  sprzedaży pozostała wyższa od  jej kosztów,  co przełożyło  się na wyraźny 

wzrost  wyniku  na  sprzedaży.  Jednocześnie  wynik  finansowy  netto  sektora,  po  dwóch  latach 

dynamicznego wzrostu, był niższy niż przed rokiem, co było efektem spadku wyników na operacjach 

finansowych  i pozostałej działalności. W konsekwencji,  choć  rentowność SPN na  sprzedaży pozostała 

wysoka, to rentowność obrotu netto wyraźnie zmniejszyła się.  

Nieznacznie poprawiły się kwartalne prognozy ogólnej sytuacji  firm oraz popytu, choć oba wskaźniki 

pozostają niskie. Częściowo wpłynęło na to ograniczenie pesymizmu firm, wynikające z korzystniejszego, 

od wcześniejszych  oczekiwań,  rozwoju  sytuacji  na  europejskim  rynku  energii  oraz  przebiegu wojny 

w Ukrainie. Firmy  lepiej oceniają  także  roczne perspektywy popytu,  choć  tylko w przypadku popytu 

zagranicznego.  Najkorzystniejsze  prognozy  popytu  ogółem  formułują  firmy  świadczące  usługi 

nierynkowe, energetyka i producenci dóbr inwestycyjnych; najmniej korzystne – wytwórcy trwałych dóbr 

konsumpcyjnych. Przedsiębiorstwa oczekują natomiast wyraźnej poprawy popytu w latach 2024 i 2025, 

ale w ich opinii także w tym horyzoncie motorem wzrostu będzie przede wszystkim popyt zagraniczny. 

Dane  ankietowe  wskazują  na  osłabienie  popytu  na  pracę. W  stosunku  do  poprzedniego  kwartału 

wyraźnie  spadł  udział  przedsiębiorstw mających wakaty  i  ukształtował  się  poniżej  5‐letniej  średniej. 

Jednocześnie w ostatnich kwartałach  istotnie zmalała przewaga  liczebna  firm planujących zwiększenie 

zatrudnienia w horyzoncie kwartalnym i rocznym nad firmami zapowiadającymi jego ograniczenie.  

Respondenci wskazują na spadek presji płacowej, choć udział firm odczuwających naciski na wzrost płac 

jest nadal relatywnie wysoki. Co więcej, mimo spadku presji płacowej udział podmiotów prognozujących 

podniesienie wynagrodzeń w  kolejnym  kwartale  nieznacznie wrósł  i  zwiększyła  się  przeciętna  skala 

planowanych podwyżek, co może być związane z wprowadzoną od początku 2023 r. podwyżką płacy 

minimalnej  . Jednocześnie w opinii  ankietowanych  firm po  raz kolejny poprawiła  się    relacja między 

wzrostem płac a wzrostem wydajności pracy. 

Od połowy 2021 r. obniża się średnia płynność gotówkowa oraz płynność szybka przedsiębiorstw, ale 

sytuacja płynnościowa  sektora przedsiębiorstw pozostaje  relatywnie dobra.  Jednocześnie  ankietowani 

informują o  spadku zapotrzebowania na kredyt  i mniejszej  jego dostępności. Pogarszają  się  też oceny 

jakości obsługi zobowiązań. Poziom bezpieczeństwa operacyjnego SPN oraz jego zdolność do utrzymania 

płynności należy jednak oceniać jako właściwe.  

W  III  kw.  2022  r.  spadła  dynamika  inwestycji  w  SPN.  Ankietowane  firmy  wykazują  także  małe 

zainteresowanie  nowymi  projektami  inwestycyjnymi  oraz kontynuacją  już  realizowanych  inwestycji. 
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W rezultacie,  także w I kw. 2023 r. należy oczekiwać osłabienia aktywności  inwestycyjnej w SPN, choć 

skalę  spowolnienia może  ograniczać  lepszy  klimat  inwestycyjny w największych przedsiębiorstwach. 

Zgodnie z opiniami respondentów ich działalność inwestycyjna w dłuższym horyzoncie będzie istotnie 

zależeć  od  uwarunkowań  gospodarczych.  Deklarują  oni  bowiem,  że  w  warunkach  silniejszego 

i trwalszego spowolnienia jedną z ich głównych strategii dostosowawczych może być redukcja nakładów 

inwestycyjnych. 

Ankietowane firmy prognozują spowolnienie wzrostu cen oferowanych produktów w I kw. 2023 r., choć 

jego  oczekiwane  tempo  pozostanie  wysokie.  Do  obniżenia  oczekiwanej  inflacji  cen  producenta 

przyczyniły się nieco niższe prognozy wzrostu cen zaopatrzenia w materiały, surowce i energię, a koszty 

zaopatrzenia  nadal  były  najważniejszym  czynnikiem  wpływającym  na  oczekiwania  inflacyjne 

przedsiębiorstw.  W opinii  respondentów  stosunkowo  niewielkie  znaczenie  w  procesie  zmian  cen 

producenta mają elementy indeksacyjne – nie są one powszechne ani w ich polityce wynagrodzeń, ani w 

cenowej.  
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw  

Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej1 sugeruje postępujące pogarszanie się koniunktury w sektorze 

przedsiębiorstw. Przeprowadzone symulacje wskazują, że aktywność w SPN weszła w fazę spowolnienia 

już pod koniec 2021 r., a szok ekonomiczny związany z wybuchem wojny w Ukrainie nasilił dekoniunkturę. 

Obniżenie się syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej w 2022 r. wynikało z pogorszenia ocen wszystkich 

jego  składowych,  przy  największym wpływie  gorszych  ocen  uwarunkowań  popytowych  oraz  kondycji 

płynnościowej firm.  

Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 2 Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 3 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* ‐ w okresie 2005‐2025 (lewy panel) oraz 

2015‐2025 (prawy panel) 

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

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

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wskaźnik przyszłej sytuacji1 oraz prognozy modelowe sugerują, że aktualne spowolnienie gospodarcze 

może być dłuższe od wywołanego pandemią koronawirusa, a także dłuższe niż wskazywały wskaźniki i 

prognozy formułowane na podstawie danych do IV kw. 2021 r. W  świetle  prognoz  modelowych 

 
1 Opis  konstrukcji wskaźnika  przedstawiono w materiale  Szybki Monitoring NBP, Nr  03/19:  https://www.nbp.pl/publikacje/ 

koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf. 
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

spowolnienie  koniunktury  może  przyjąć  kształt  litery  W  (tzw.  double  dip),  a  nie,  jak  w  przypadku 

spowolnienia wywołanego  pandemią  koronawirusa,  kształt  litery  V.  Prognozy  te  powinny  być  jednak 

traktowane  z  ostrożnością2.  Jednocześnie  doświadczenia  związane  z  okresem  pandemicznym  pozwalają 

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

doprowadzając  też  do  zwiększenia  wariancji  wahań  koniunktury.  Co  więcej,  należy  uwzględniać,  że 

prognozy  formułowane przez przedsiębiorstwa w pierwszej połowie grudnia pozostawały pod  silnym – 

choć  słabnącym  wpływem  –  wojny  w  Ukrainie  oraz  jej  konsekwencji  ekonomicznych,  w  tym  obaw 

związanych z cenami i dostępnością surowców energetycznych w zimie. Relatywnie wysokie temperatury 

notowane w  listopadzie  i  grudniu  ograniczyły  ryzyko wystąpienia  braków  nośników  energii,  co mogło 

spowodować korektę – tj. zmniejszenie pesymizmu – oczekiwań firm.  

   

 
2 Znaczące spadki większości wskaźników z Szybkiego Monitoringu trwają na tyle krótko, że ich wpływ na wyniki syntetycznego 

pomiaru  sytuacji  bieżącej  i  przyszłej  jest,  jak  dotąd,  ograniczony.  Ponadto,  pierwotnym  uwarunkowaniem  obserwowanych 

zaburzeń  tych  wskaźników  są  –  nieprzewidywalne  na  gruncie  stosowanych metod  –  czynniki  zewnętrzne  o  charakterze 

nieekonomicznym. 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
W III kw. 2022 r. wzrost nominalnych przychodów ze sprzedaży SPN spowolnił (do 30% r/r z 35,9% r/r w 

II kw. 2022 r.), czemu towarzyszył dalszy spadek dynamiki przychodów z tej działalności w ujęciu realnym 

wg PPI (do 4% z 8,9% w II kw. 2022 r.). Pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw w tym zakresie było efektem 

osłabienia dynamiki  aktywności  sprzedażowej na  rynku krajowym: wzrost  sprzedaży krajowej w ujęciu 

nominalnym  był wolniejszy  niż w  II  kw.  (28%  r/r wobec  37,7%),  a w ujęciu  realnym  sprzedaż  krajowa 

obniżyła się (o 4,3% r/r wobec wzrostu o 3,7% r/r w II kw.), kształtując się poniżej wartości wyznaczonej przez 

długookresowy trend. Co więcej, mediana realnej dynamiki sprzedaży krajowej ukształtowała się na silnie 

ujemnym poziomie (‐16,7% r/r wobec ‐12,4% w II kw.), co sugeruje, że znaczna część przedsiębiorstw mogła 

doświadczać głębokiego spadku realnej sprzedaży krajowej mimo nominalnych wzrostów przychodów z 

tego tytułu3.  

Wykres 4 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 

sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 5 Realna  (wg  PPI)  dynamika  r/r 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

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

Wykres 6 Dekompozycja nominalnej dynamiki r/r 

przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 7 Udział  sprzedaży  zagranicznej  w 

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

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

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

brak danych jednostkowych dotyczących deflatorów (lub wskaźników cen stanowiących ich przybliżenie). 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Wpływ osłabienia wzrostu sprzedaży krajowej na dynamikę nominalnych przychodów ze sprzedaży 

przedsiębiorstw był amortyzowany przez ożywienie sprzedaży zagranicznej: w III kw. wzrosła zarówno 

nominalna,  jak i realna dynamika tej kategorii (odpowiednio do 38,3% r/r wobec 30,6% w II kw. i 21,4% z 

14,0% w II kw.) i przychody ze sprzedaży eksportowej w ujęciu realnym ukształtowały się wyraźnie powyżej 

wartości  wyznaczanej  przez  długookresowy  trend.  Jednocześnie  mediana  realnej  dynamiki  eksportu 

obniżyła się (wyniosła 2,3% r/r wobec 5,7% w II kw.), a przyspieszenie wzrostu przychodów ze sprzedaży 

zagranicznej  nie miało  charakteru  powszechnego,  ale wynikało  ze  znaczącej  poprawy  notowanej  przez 

największych  eksporterów.  Co  więcej,  prognozy  wzrostu  gospodarki  światowej  formułowane  przez 

międzynarodowe  organizacje,  jak  również  prognozy  z  Szybkiego Monitoringu,  pozwalają  oczekiwać w 

najbliższym czasie spowolnienia dynamiki eksportu. 

Wykres 8 Mediana  realnej  (wg PPI) dynamiki  r/r 

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

s.a.] 

Wykres 9 Poziom,  skala  zmiany  kw/kw  i 

zróżnicowanie branżowe nominalnej dynamiki  r/r 

przychodów ze sprzedaży 

* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej 
 

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

Wykres 10 Indeks jednopodstawowy nominalnych 

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

[2012=100] 

Wykres 11 Indeks jednopodstawowy realnych (wg 

PPI)  przychodów  ze  sprzedaży  (dane  kwartalne, 

s.a.) [2012=100] 

Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

Wzrost nominalnej sprzedaży w III kw. 2022 r. notowany był w zdecydowanej większości analizowanych 

działów PKD (66 z 73 działów)4, a także we wszystkich grupowaniach przedsiębiorstw według 

przeznaczenia produkcji i usług rynkowych. Zróżnicowanie branżowe dynamik wzrostu sprzedaży było 

jednak bardzo wysokie.  Znaczące  różnice  notowano  także w  przypadku  realnej  dynamiki  sprzedaży5: 

można szacować, że w przetwórstwie przemysłowym wzrost sprzedaży w ujęciu realnym odnotowano w 

grupach producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 9,6% r/r), dóbr zaopatrzeniowych (o 7,9% r/r) i 

inwestycyjnych  (o  25,2%  r/r). Natomiast  sprzedaż  trwałych dóbr konsumpcyjnych obniżyła  się w ujęciu 

realnym  (o  ‐4,4%  r/r). Mogło  to wynikać m.in.  z prawdopodobnego nasycenia  rynku  trwałymi dobrami 

konsumpcyjnymi na skutek wysokiego wzrostu sprzedaży tej kategorii dóbr w II poł. 2020 r. oraz w 2021 r. 

– trwałe dobra konsumpcyjne nabywano wówczas m.in. w celu substytucji usług konsumenckich, których 

świadczenie było ograniczone ze względu na obowiązywanie restrykcji przeciwpandemicznych. Dodatkowo 

do  ograniczenia  popytu  na  ten  typ  dóbr  mogło  się  przyczynić  osłabienie  aktywności  na  rynku 

mieszkaniowym oraz spadek dochodów realnych gospodarstw domowych.  

Wykres 12 Nominalna dynamika  r/r przychodów 

ze  sprzedaży  wg  przeznaczenia  produkcji  (dane 

kwartalne) [w %] 

Wykres 13 Nominalna dynamika  r/r przychodów 

ze  sprzedaży  wg  przeznaczenia  usług  (dane 

kwartalne) [w %] 

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

W warunkach osłabienia koniunktury w Polsce i jej otoczeniu gospodarczym, w IV kw. 2022 r. obniżył 

się stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych (do 82,2% tj. o 0,6 pkt proc. kw/kw oraz o 1,2 pkt proc. 

r/r). Jednocześnie – w kontekście silnego pogorszenia prognoz popytu w poprzednim kwartale – skala tego 

spadku  była  relatywnie  niewielka.  Co  więcej,  redukcja  wykorzystania  zdolności  produkcyjnych  nie 

dotyczyła  wszystkich  grup  przedsiębiorstw:  odnotowano  ją  wśród  przedsiębiorstw  produkcyjnych, 

szczególnie  w  przypadku  producentów  trwałych  dóbr  konsumpcyjnych.  Natomiast  przedsiębiorstwa 

usługowe  – w  tym  świadczące usługi  konsumpcyjne  –  i handlowe  zwiększyły wykorzystanie  zdolności 

produkcyjnych. Dane  te sugerują, że niższe wykorzystanie zdolności produkcyjnych wśród producentów 

trwałych dóbr konsumpcyjnych nie wynika wyłącznie ze spadku popytu na dobra o wysokiej wrażliwości 

na pogorszenie  sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Spadek  ten może być natomiast efektem 

wskazanych wcześniej  czynników  –  tj. pandemicznego nasycenia  rynku  tego  typu dobrami  oraz niższej 

 
4 W analizie uwzględniono działy, których udział w agregatach sprzedaży krajowej i zagranicznej wynosił co najmniej 0,01%. 
5 Ze względu na brak odpowiednich deflatorów ocena realnej dynamiki sprzedaży jest możliwa jedynie w niepełnym przekroju 

branżowym. 

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70

2017 2018 2019 2020 2021 2022

zaopatrzeniowe inwestycyjne
kons. nietrwałe kons. trwałe

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70

2017 2018 2019 2020 2021 2022

nierynkowe biznesowe konsumenckie



 

Szybki Monitoring NBP    10 

Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 

aktywności na rynku mieszkaniowym – oraz szybszego wzrostu kosztów wytworzenia i cen szeregu dóbr 

konsumpcyjnych trwałego użytku niż usług konsumenckich. 

Wykres 14 Stopień  wykorzystania  zdolności 

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

Wykres 15 Stopień  wykorzystania  zdolności 

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

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 16 Stopień  wykorzystania  zdolności 

produkcyjnych wg przeznaczenia prod. (s.a.) [w %] 

Wykres 17 Stopień  wykorzystania  zdolności 

produkcyjnych wg przeznaczenia usług (s.a.) [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wobec niższego wykorzystania zdolności produkcyjnych, osłabienie popytu pozostało jedną z barier dla 

rozwoju przedsiębiorstw, choć odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten czynnik w IV kw. nieznacznie 

się obniżył (do 7,7%, tj. o ‐0,7 pkt proc. kw/kw oraz 1,5 pkt proc. r/r) i ukształtował na poziomie wyraźnie 

niższym  od  długookresowej  średniej.  Przedsiębiorstwa  zaznaczały  jednak,  że  wysoka  inflacja,  a  w 

szczególności wysokie ceny i ograniczona dostępność dóbr energetycznych – co aktualnie uważane jest za 

zdecydowanie najważniejszą barierę  rozwoju – mogą wpływać negatywnie na popyt  (przede wszystkim 

konsumencki) na inne dobra i usługi. 

Oczekiwania te znalazły odzwierciedlenie w prognozach wskazujących na dalsze ograniczenie popytu w 

I kw. 2023 r., w warunkach utrzymującego się – choć już niepogłębiającego – spadku popytu krajowego 

oraz umiarkowanego wzrostu popytu zagranicznego. Podobnie  jak  przed  kwartałem,  najbardziej 

pesymistyczne prognozy popytu ogółem formułowali producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych oraz – w 

mniejszym stopniu –  budownictwo oraz wytwórcy dóbr zaopatrzeniowych. Relatywnie korzystne prognozy 

– zarówno popytu ogółem,  jak  i eksportu – cechowały natomiast producentów dóbr  inwestycyjnych oraz 
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nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wyraźna tendencja spadkowa prognoz popytu wśród przedsiębiorstw 

świadczących  usługi  nierynkowe  –  obejmujące  m.in.  ochronę  zdrowia  –  może  być  związana  m.in.  z  

wygasaniem epidemii koronawirusa w Polsce. 

Wykres 18 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

(s.a.) [w pp.] 

Wykres 19 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

(s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 20 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

wg przeznaczenia produkcji [w pp.] 

Wykres 21 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 

wg przeznaczenia usług [w pp.] 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 22 Wskaźnik  kwartalnych  prognoz 

eksportu (s.a.) [w pp.] 

Wykres 23 Wskaźnik  kwartalnych  prognoz 

eksportu wg przeznaczenia usług i prod. [w pp.] 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Także w perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują osłabienia popytu ogółem, w tym nieznacznego 

spadku popytu krajowego oraz stabilnego, ale niższego niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, wzrostu 

popytu zagranicznego. Podczas  gdy  prognozy  roczne  eksportu  są w  większości  klas  przedsiębiorstw 

zbliżone,  to prognozy popytu ogółem cechuje duże zróżnicowanie branżowe: najkorzystniejsze prognozy 

formułują  firmy  świadczące usługi nierynkowe, energetyka  i producenci dóbr  inwestycyjnych; natomiast 

najbardziej  pesymistyczni  są  producenci  trwałych  dóbr  konsumpcyjnych,  dóbr  inwestycyjnych  oraz 

budownictwo.  

Wykres 24 Wskaźnik rocznych prognoz popytu  wg 

przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

Wykres 25 Wskaźnik  rocznych prognoz  eksportu 

wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Korzystne prognozy eksportu kontrastują z oczekiwaniami wzrostu gospodarki globalnej. W  świetle 

prognoz  instytucji  międzynarodowych  (m.in.  MFW,  Banku  Światowego,  OECD)  a  także  prognoz 

rynkowych, w 2023 r. osłabnie wzrost aktywności gospodarki globalnej,  jak i gospodarek najważniejszych 

partnerów  handlowych  Polski. W  tym  kontekście wysokie  prognozy  roczne  eksportu mogą  świadczyć 

zarówno  o  tym,  że  polscy  eksporterzy  spodziewają  się  normalizacji  sytuacji  geopolitycznej  i  poprawy 

aktywności gospodarczej w II poł. 2023 r., jak i o występowaniu mechanizmów, które amortyzują negatywny 

wpływ spadku popytu globalnego na polski eksport  i wpływają pozytywnie na konkurencyjność polskiej 

oferty eksportowej. Korzystnie na cenowo‐kosztową opłacalność polskiego eksportu oraz wartość eksportu 

wyrażoną w złotym wpływa m.in. osłabienie, w porównaniu do okresu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 

złotego względem dolara i euro6. 

W dalszej perspektywie – tj. w latach 2024 i 2025 – przedsiębiorstwa oczekują wyraźnego ożywienia 

popytu, którego źródłem będzie przede wszystkim popyt zagraniczny. Rozpowszechnione  –  tj. 

formułowane przez wszystkie klasy firm wyróżnionych według przeznaczenia produkcji i usług rynkowych 

– jest oczekiwanie znaczącego wzrostu popytu w 2024 r. oraz dalszej – choć mniejszej co do skali – poprawy 

uwarunkowań popytowych w 2025 r. Pozytywne prognozy na lata 2024 i 2025 formułują w szczególności 

 
6 Obok kursu można wskazać  jeszcze na następujące trzy czynniki. Po pierwsze, oferta polskich eksporterów może częściowo 

wypełniać  lukę rynkową powstałą na skutek ograniczenia działalności eksportowej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na 

terenie  Ukrainy,  Rosji  i  Białorusi.  Po  drugie,  napięcia  w  międzynarodowych  łańcuchach  dostaw  wywołane  pandemią  i 

wzmocnione przez wojnę w Ukrainie zmniejszyły korzyść z geograficznego rozproszenia produkcji  i  lokowania  jej w daleko 

oddalonych  krajach  wyróżniających  się  najniższymi  kosztami  produkcji  –  na  tej  zmianie  skorzystać  mogli  m.in.  polscy 

eksporterzy.  Po  trzecie,  wysoka  globalna  inflacja  może  wpływać  pozytywnie  na  relatywną  atrakcyjność  polskiej  oferty 

eksportowej ze względu na korzystną relację ceny do jakości oferowanych dóbr i usług. 
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przedsiębiorstwa spodziewające się wyraźnego spadku popytu w bieżącym roku, a więc firmy produkujące 

trwałe dobra konsumpcyjne oraz przedsiębiorstwa budowlane.  

Wykres 26 Wskaźnik prognoz popytu na lata 2023‐

2025 w  podziale wg  przeznaczenia  produkcji  [w 

pp.]  

Wykres 27 Wskaźnik prognoz popytu na lata 2023‐

2025 w podziale wg przeznaczenia usług [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 28 Wskaźnik prognoz popytu na lata 2023‐

2025 wg zaangażowania w eksport [w pp.]  

Wykres 29 Ocena zmiany konkurencyjności oferty 

eksportowej w 2022 r. względem 2021 r. [w %] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Zapasy 

Zapasy 

W III kw. 2022 r. utrzymał się silny wzrost zapasów przedsiębiorstw. Nominalne dynamiki roczne zapasów 

produktów gotowych, materiałów oraz produkcji w  toku ustabilizowały się na poziomach zbliżonych do 

historycznych maksimów. Przy czym udziały przedsiębiorstw, które w relacji rocznej odnotowały nominalne 

wzrosty tych kategorii zapasów wyraźnie się obniżyły. Spadł także udział firm notujących wzrost zapasów 

towarów,  a  nominalna  dynamika  zapasów  towarów  była  istotnie  niższa  niż  w  poprzednim  kwartale. 

Jednocześnie,  analizując  kształtowanie  się wskaźników  PPI, można  przypuszczać,  że  realna  dynamika 

zapasów w  III kw. była  zbliżona do notowanej w poprzednim kwartale  i wyraźnie niższa od dynamiki 

nominalnej. Ponadto – biorąc pod uwagę szybszy wzrost cen dóbr energetycznych i zaopatrzeniowych niż 

dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych – zróżnicowanie tempa wzrostu różnych kategorii zapasów w ujęciu 

realnym było prawdopodobnie mniejsze niż sugerowały dane nominalne7.  

Wykres 30 Nominalna  dynamika  r/r  zapasów  

[w %] 

Wykres 31 Odsetek  przedsiębiorstw,  które 

odnotowały  w  relacji  rocznej  wzrost  zapasów  

[w %, s.a.] 

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

W szczególności, w III kw. utrzymała się wysoka dynamika produkcji w toku, co mogło wynikać  ze 

złożenia trzech czynników. Po pierwsze, mimo spadku napięć w globalnych sieciach dostaw, w przypadku 

niektórych materiałów, półproduktów i surowców nadal występują trudności z zaopatrzeniem, co wydłuża 

proces produkcji. Po drugie, oczekiwany spadek popytu może skłaniać przedsiębiorstwa do wstrzymywania 

się  z  finalizacją  produkcji8.  Po  trzecie,  produkcja  w  toku  odgrywa  istotną  rolę  przede  wszystkim  w 

przypadku produkcji dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, których sprzedaż rośnie obecnie szybciej niż 

sprzedaż przedsiębiorstw handlowych, usługowych czy produkujących dobra konsumpcyjne. 

W IV kw. 2022 r. spadł odsetek przedsiębiorstw wskazujących na zbyt niski stan zapasów produktów 

gotowych, towarów i materiałów, kształtując się poniżej odsetka firm wskazujących na ich zbyt wysoki 

 
7 Podobne zastrzeżenie można sformułować w odniesieniu do relacji nominalnego poziomu zapasów do nominalnej sprzedaży 

(por. Szybki Monitoring NBP, Nr 03/22: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2022.pdf) 
8 W  świetle  wyników  badań  empirycznych  produkcja  w  toku  służy  do  wygładzania  procesu  produkcyjnego  w  czasie  i 

absorbowania  szoków  popytowych,  por  np.  Postek  Ł.  (2010),  Cykliczne  kształtowanie  się  inwestycji w  zapasy  –  teoria  a 

stylizowane fakty dotyczące Polski, Bank i Kredyt, 41(3), str. 83‐110. 
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Zapasy 

poziom. Zmiany te mają swoje prawdopodobne źródło w obserwowanym osłabieniu popytu i oczekiwanym 

spowolnieniu aktywności w Polsce  i na  świecie, a  także  stopniowym  słabnięciu zaburzeń w krajowych  i 

globalnych  sieciach  dostaw  (  na  co  wskazują  indeksy  SDTI9  oraz  GSCPI10).  Odsetki  przedsiębiorstw 

określających poziom zapasów produktów gotowych, towarów oraz materiałów jako odpowiedni wyniosły 

odpowiednio 78,8% (wzrost o 2,2 pp. kw/kw), 80,7% (spadek o 0,2 pp. kw/kw) oraz 82,4% (wzrost o 2,2 pp. 

kw/kw). 

Wykres 32 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

niedopasowanie  zapasów  produktów  gotowych 

(s.a.) [w %] 

Wykres 33 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 

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

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 34 Wskaźnik  niedoboru  zapasów 

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

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

Wykres 35 Wskaźnik  niedoboru  zapasów 

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

przeznaczenia produkcji i usług [w %] 

   

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

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

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

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

1. Wynik finansowy i rentowność 

Po dwóch latach nieprzerwanego i dynamicznego wzrostu, zagregowany wynik finansowy sektora 

przedsiębiorstw z całokształtu działalności w III kw. nieznacznie się obniżył (o 0,1% r/r, do 57,7 mld zł). 

Pogorszenie  wyniku  nastąpiło  mimo  dalszego  wzrostu  sprzedaży  i  wyraźnego  wzrostu  zysku  na  tej 

działalności (o 41% r/r, o 22 mld zł) i wynikało ze strat na operacjach finansowych i ograniczenia zysku na 

pozostałej działalności operacyjnej.  

Wzrost zysku ze sprzedaży w III kw. nastąpił w warunkach dalszego, szybkiego wzrostu przychodów z 

tego tytułu, któremu towarzyszył nieco wolniejszy wzrost kosztów tej działalności (odpowiednio 30,5% 

r/r  i 29,9% r/r). Przy czym dynamika wzrostu obu  tych kategorii obniżyła się w porównaniu do  II kw., a 

różnica między nimi zmniejszyła się.  

W III kw. 2022 r. większość składowych kosztów sprzedaży rosła wolniej niż w poprzednim kwartale. 

Wyjątkiem były tu koszty zużycia energii, których dynamika wzrosła szósty kwartał z rzędu, osiągając 

historyczne maksimum (90,2% r/r, przy  już wysokiej bazie odniesienia, wobec 65,8% w II kw.). W efekcie 

udział kosztów energii w kosztach operacyjnych zwiększył się do 2,75% (tj. o 0,5 pkt proc. kw/kw), kształtując 

się  wyraźnie  powyżej  długookresowej  średniej  (2,1%),  choć  poniżej  historycznego  maksimum  (3,2%). 

Pomimo wzrostu, koszty energii nie stanowiły znaczącej części kosztów sprzedaży, przez co silny wzrost cen 

energii przełożył się na jedynie nieznaczny wzrost kosztów operacyjnych (o 1,4 pkt proc.). Należy ponadto 

zaznaczyć,  udział  kosztów  energii  –  a  zatem  także  wrażliwość  firm  na  wzrosty  jej  cen  –  jest  silnie 

zróżnicowany  między  przedsiębiorstwami:  w  aż  54%  firm  wydatki  te  nie  przekraczają  1%  kosztów 

operacyjnych, a jedynie w przypadku 13% podmiotów przekraczają 5% tych kosztów. W podziale na grupy 

PKD  szczególnie wysokim  udziałem  kosztów  energii  charakteryzuje  się:  transport  kolejowy  pasażerski, 

produkcja przędzy oraz produkcja materiałów ceramicznych, a także sekcja obsługa nieruchomości. Wobec 

wskazanych  różnic,  wzrost  kosztów  energii  notowany  w  pierwszych  trzech  kwartałach  2022  r.  miał 

zróżnicowany wpływ na rentowność firm: w połowie przedsiębiorstw wskaźnik rentowności obrotu brutto 

obniżył się z  tego powodu o co najmniej 0,13 pkt proc., zaś  istotny  ‐ przynajmniej 1‐punktowy – spadek 

rentowności odczuło ok. 20% podmiotów SPN.  

Nadal wysoka – choć niższa niż przed kwartałem11 – była także dynamika kosztów surowców i materiałów 

przeznaczonych do produkcji (36,7% r/r wobec 52,7% w II kw.). Koszty te rosły nadal wyraźnie szybciej niż 

przychody ze sprzedaży, a także szybciej niż koszty operacyjne ogółem. W efekcie, ich udział w kosztach 

operacyjnych – który  jest znaczący (długookresowa średnia wynosi 32,9%) –  jeszcze wzrósł (o 2 pkt proc. 

kw/kw do 37,1%). Z tego powodu silny wzrost tej kategorii kosztów miał istotny wkład do wzrostu kosztów 

operacyjnych (10,5 pkt proc.). Obecnie największy wpływ na zmiany tej kategorii kosztów mają: przemysł 

spożywczy, energetyka oraz przemysł paliwowy, co wynika z dużego znaczenia tych sekcji dla SP. 

 
11 Do obniżenia się dynamiki tej kategorii kosztów przyczynił się wolniejszy niż w II kw. wzrost kosztów surowców krajowych 

(spadek dynamiki o 20,5 pkt proc.) i – w mniejszym stopniu – surowców importowanych (spadek dynamiki o 10,2 pkt proc.) 
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Wolniej niż przed kwartałem, choć nadal w szybkim tempie, rosły także koszty towarów  (o 32,6%  r/r 

wobec wzrostu 36,6% w II kw.). Także ta kategoria kosztów rosła więc szybciej od przychodów ze sprzedaży 

i kosztów operacyjnych ogółem12. Ponieważ koszty towarów stanowią największą część kosztów sprzedaży 

(43,1% przy długookresowej średniej na poziomie 32,9%) ich dalszy, dynamiczny wzrost istotnie podwyższał 

dynamikę kosztów związanych z podstawową działalnością firm (o 11,1 pkt proc.). Obok handlu największy 

wpływ na wzrost kosztów towarów miał przemysł paliwowy i energetyka (ze względu na duży udział tych 

sekcji w handlu SP). 

Wolniej niż we wcześniejszym kwartale i istotnie wolniej niż sprzedaż rosły natomiast w III kw. wydatki 

na usługi obce (20,8% r/r wobec 26,2% w II kw.) oraz wynagrodzenia (16,4% r/r wobec 18,8% w II kw.; szerzej 

na ten temat w rozdziale „Koszty pracy i wydajność”). Wobec niższego udziału tych kategorii kosztów w 

kosztach sprzedaży (odpowiednio 17,8% i 13,6% w III kw.), ich wkład do wzrostu kosztów operacyjnych był 

wyraźnie mniejszy niż kosztów surowców, materiałów i towarów (wyniósł odpowiednio 3,2 pkt proc. i 2 pkt 

proc.).  

Można szacować13, że krótkookresowe koszty stałe zwiększyły się w III kw. 2022 r. o 18,9% r/r, zaś koszty 

zmienne ‐  o 34,2% r/r14 

 

 

 

Wykres 36 Główne składowe wyniku finansowego 

brutto (dane kwartalne, w mld zł)   

 

 

Wykres 37  Dynamika  wyniku  finansowego  na 

sprzedaży  i  wyniku  finansowego  netto  (dane 

kwartalne, r/r)   

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

 
12 W III kw. silnie rosły wydatki na towary importowane (38,9% r/r), przy nieco niższej dynamice kosztów towarów zakupionych 

w kraju (30,6% r/r) 
13  Koszty  stałe  zostały  policzone  jako  koszty  sprzedanych  produktów  po  odjęciu  kosztów  surowców  i materiałów 

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

obcych  
14 A zatem wolniej niż w poprzednim kwartale, choć nadal powyżej wzrostu sprzedaży (koszty zmienne stanowią ponad 74% 

wartości kosztów sprzedanych).  
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Wykres 38 Wskaźnik  rentowności  obrotu  netto 

(dane kwartalne) 

Wykres 39  Wskaźnik  rentowności  sprzedaży  

(dane kwartalne) 

 

 

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

Wykres 40  Wskaźnik  rentowności  sprzedaży  w 

przedsiębiorstwach  powiązanych  z  energetyką    i 

surowcami  energetycznymi (energetyczne) oraz w 

pozostałych przedsiębiorstwach (dane kwartalne)  

Wykres 41  Dynamika  wybranych  elementów 

kosztów sprzedaży (dane kwartalne) 

 

 

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

Wykres 42 Wybrane parametry rozkładu dynamiki 

kosztów energii w III kw. br.   

Wykres 43 Wybrane  parametry  rozkładu udziału 

kosztów energii w kosztach sprzedaży w III kw. br.   

 

 

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

Wpływ wyraźnego wzrostu wyniku na sprzedaży w ujęciu rocznym w III kw. 2022 r. na wynik finansowy 

z całokształtu działalności SPN został w całości zniwelowany przez straty na pozostałej działalności, tj. 
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na operacjach finansowych i pozostałej działalności operacyjnej (spadek wyniku łącznie o 21 mld zł do ‐6 

mld zł). Straty te powstały na skutek złożenia się szeregu czynników: zmian kursu złotego, wzrostu kosztów 

odsetek od kredytów i pożyczek (o czym szerzej mowa poniżej), strat na wycenie majątku trwałego oraz strat 

na  inwestycjach  w  aktywa  finansowe.  Spadek  wyniku  na  pozostałej  działalności  firm  był  jednym  z 

największych  w  ciągu  ostatnich  20  lat  i  porównywalnym  jedynie  ze  stratami  na  opcjach  walutowych 

poniesionymi przez firmy w okresie kryzysu finansowego w 2008 r.  

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w przekroju branżowym pozostała zróżnicowana, a różnice między 

branżami nieznacznie zwiększyły się. W  znacznej  części  branż  PKD  (51%)  zanotowano  jednak  spadki 

zysków15: w  szczególności wyniki  pogorszyły  się w  energetyce,  górnictwie,  dostawie wody. Natomiast 

wzrost  wyniku  zanotowano  w  handlu,  transporcie  i  budownictwie,  a  w  niewielkim  stopniu  także  w 

przetwórstwie  i  w  części  branż  poddanych  wcześniej  ograniczeniom  przeciwpandemicznym  (hotele  i 

restauracje, ochrona zdrowia, kultura, edukacja). 

Wykres 44 Wrażliwość  rentowności  na  wzrost 

kosztów  energii  (rozkład  zmian  r/r  wskaźnika 

rentowności  obrotu  brutto  w  wyniku  zmian 

kosztów  energii)  ‐ dane  za  okres  I‐III  kw.  za  lata 

2018‐2022  

Wykres 45 Wrażliwość przedsiębiorstw na wzrost 

cen energii ze względu na branże (w tabeli podano 

zmiany  odsetka  firm  rentownych  w  pp.  w 

przypadku dalszego 100% wzrostu kosztów energii 

i  innych  warunkach  niezmienionych  –  dane  na 

okres I‐III kw. 2022) 

 

Sekcje PKD 

skala spadku 
odsetka firm 
rentownych 

udział 
energi

i w 
koszt. 

Obsługa nieruchomości 61,9 17,6 
Dostawa wody, ścieki odpady, 
rekultywacja 23,2 4,9 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energie, gaz 16,3 2,7 

Górnictwo i wydobywanie 15,2 9,4 

Pozostała działalność usługowa 13,8 2,2 

Przetwórstwo przemysłowe 13,1 3,2 

Hotele i restauracje 11,0 3,8 

Kultura, rozrywka, rekreacja 10,6 0,4 
Transport, gospodarka 
magazynowa 6,3 2,3 
Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów 6,1 0,5 
Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 4,9 1,6 

Budownictwo 4,7 0,5 

Edukacja 4,3 1,8 
Usługi administrowania i 
działalność wspierająca 3,6 0,2 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 2,1 0,5 

Informacja i komunikacja 1,9 1,7 
 

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

W III kw. wyraźne wzrosły koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (niemal trzykrotnie w relacji 

rocznej). Tym niemniej wielkość  tych kosztów  i  ich udział w kosztach ogółem SPN pozostały  relatywnie 

 
15 Tym niemniej udział branż zyskownych utrzymał się ba relatywnie wysokim poziomie i wyniósł 84%.  
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niewielkie (6,6 mld zł, 0,55% kosztów ogółem). W efekcie wzrost tej kategorii kosztów – mimo znacznej skali 

– nie zwiększył istotnie kosztów sektora przedsiębiorstw (jedynie o 0,49 pkt proc.). Należy przy tym wskazać, 

że  skala wykorzystania  finansowania bankowego  i – w efekcie – udział kosztów odsetkowych  jest  silnie 

zróżnicowany między przedsiębiorstwami. Znaczna część firm (62%) nie płaci żadnych odsetek, a jedynie w 

przypadku 9%  firm udział kosztów odsetkowych przekracza 1% kosztów ogółem.  Jednocześnie w części  

branż koszty z  tytułu odsetek stanowią  istotną część całkowitych kosztów: w działalności  rozrywkowej  i 

rekreacyjnej – 30%, w wynajmie i dzierżawie pojazdów samochodowych – 13%, a w działalności w zakresie 

pozostałej telekomunikacji – 8%.  

W III kw. ze względu na straty na pozostałej działalności nastąpił wyraźny spadek rentowności obrotu 

netto (o 1,4 pkt proc.)16, niemniej nadal pozostała ona wyższa od mediany rozkładu (wyniosła 4,5% wobec 

mediany  równej 4,0%). Na pogorszenie  rentowności działalności przedsiębiorstw wskazuje  także  spadek 

odsetka  firm rentownych  (o 2,2 pkt proc. r/r do 78,7%) oraz obniżenie mediany  i większości pozostałych 

statystyk rozkładu rentowności obrotu netto17.  

Wykres 46 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 

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

Wykres 47 Mediana  rozkładu  wskaźnika 

rentowności obrotu netto    

 

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

Pozytywnie na rentowność w III kw. 2022 r. oddziaływał głównie wolniejszy wzrost kosztów o mniejszym 

udziale w kosztach ogółem (tj. amortyzacji, kosztów podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych) niż 

szybko rosnącej - przede wszystkim ze względu na silny wzrost cen produkcji – wartości sprzedaży. 

Korzystnie wpływał  także  spadek  realnych wynagrodzeń18 oraz wzrost wydajność pracy, wynikający  ze 

wzrostu  udziału  przemysłu  w  przychodach  sektora  przedsiębiorstw.  Jednocześnie  wzrost  udziału 

przemysłu  –  charakteryzującego  się  istotnie  wyższym  udziałem  zużycia  materiałów  i  surowców  niż 

pozostałe  sektory  –  w  produkcji  globalnej  sektora  przedsiębiorstw  przyczynił  się  do  pogorszenia 

efektywności  wykorzystania  zaopatrzenia  w materiały,  surowce  i  usługi  obce  (tj.  zwiększenia  zużycia 

materiałów, energii  i usług obcych, w stosunku do skali produkcji) oddziałując negatywnie na dynamikę 

wskaźnika rentowności. Ujemnie na zmiany tego wskaźnika wpłynął także dalszy wzrost cen relatywnych 

 
16 Także wskaźnik rentowności obrotu netto pozbawiony wahań sezonowych spadł w porównaniu do analogicznego okresu 

2021 r. – z 5,7% do 4,3%. 
17 Mediana zmniejszyła się z 4,5% rok wcześniej na 3,9%. Spadek dotyczył również wskaźnika pozbawionego wahań sezonowych 

(spadek z 4,2% na 3,6%).  
18 Urealnionych wskaźnikiem cen produkcji globalnej, szacowanym dla SP. 
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zaopatrzenia względem produkcji (por. rozdział „Ceny producentów”), choć znaczenie tego czynnika było 

nieco mniejsze niż w poprzednim kwartale.  

Wykres 48 Zmiany  wyniku  finansowego  na 

sprzedaży oraz wyniku na pozostałej działalności w 

sekcjach PKD  (dane kwartalne, nominalne, w mld 

zł, zmiany r/r) 

Wykres 49  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  Uwaga: wynagrodzenia zostały urealnione wskaźnikiem cen 

produkcji  

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej   

W świetle wyników SM NBP sytuacja w sektorze przedsiębiorstw – mimo nieznacznej poprawy – nadal 

była oceniana jako relatywnie słaba. Choć surowy wskaźnik ocen sytuacji ekonomicznej wzrósł nieznacznie 

wobec II kw. (o 2,5 pkt proc.), to pozostał niższy niż rok wcześniej (o 10 pkt proc.) i niski na tle historycznym 

(nieco poniżej pierwszego kwartyla rozkładu)19. Jednocześnie udział firm w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji 

– choć znaczący (72,9%) – jest niższy od długookresowej średniej (76,9%) i jedynie nieco wyższy niż w okresie 

lockdownu czy kryzysu finansowego z lat 2008‐09.  

Niewielka poprawa sytuacji w IV kw. 2022 r. raportowana była przez przedsiębiorstwa w większości 

analizowanych klas. Odczuły ją firmy budowlane, usługowe – w szczególności podmioty objęte wcześniej 

obostrzeniami przeciwpandemicznymi – a także firmy z sektora energetycznego i przedsiębiorstwa oferujące 

dobra konsumpcyjne nietrwałe. Bardziej pozytywnie niż przed kwartałem  swoją  sytuację oceniały  także 

mniejsze  podmioty.  Poprawa  sytuacji  ekonomicznej  nie  była  jednak  powszechna:  na  jej  pogorszenie 

wskazywała  część  przedsiębiorstw  przemysłowych  – w  tym w  szczególności  podmioty  oferujące  dobra 

konsumpcyjne  trwałe,  ale  także  przedsiębiorstwa  działające  w  górnictwie,  dostawie  wody  oraz  firmy 

oferujące dobra inwestycyjne, zaopatrzeniowe i energetyczne – oraz największe przedsiębiorstwa w próbie.  

Tym niemniej, duże przedsiębiorstwa nadal oceniają swoją kondycję lepiej niż sektor MSP. Co więcej, także 

w grupie małych  i  średnich  firm bieżąca ocena  sytuacji ekonomicznej  i  jej zmiany w ostatnim okresie  są 

zróżnicowane: przeprowadzone w ostatnich miesiącach 2022 r. badanie mikrofirm (MIKRO) wskazało, że 

sytuacja tych podmiotów w ciągu roku pogorszyła się i jest obecnie wyraźnie gorsza niż we wcześniejszych 

 
19 Podobnie zachował się wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych. 
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latach. Choć nadal 54% mikroprzedsiębiorstw uważa swoją kondycję za dobrą lub bardzo dobrą (wobec 65% 

rok  temu),  ich  udział  jest  istotnie  niższy  niż w  sektorze MSP  (70%  podmiotów)  czy w  grupie  dużych 

przedsiębiorstwach ankietowanych w ramach SM NBP (80% firm). 

W IV kw. 2022 r. na czele problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, utrzymały się wysokie i 

rosnące ceny zaopatrzeniowe, przekładające się na dynamiczny wzrost kosztów działalności. Udział firm 

wskazujących ten czynnik jako barierę dla ich rozwoju wprawdzie obniżył się w ciągu kwartału (do 22% z 

26%  w  III  kw.),  ale  nadal  pozostał  na  jednym  z  najwyższych  poziomów  w  całym  okresie 

postransformacyjnym  i  ukształtował  się  wyraźnie  powyżej  średniej  długookresowej  (8,5%).  Kolejnym 

narastającym problemem, na który zwracali uwagę przedsiębiorcy, były wysokie koszty pracy. Na trzecim 

miejscu  wśród  najpoważniejszych  trudności  firmy  wymieniały  słaby  popyt.  Udział  podmiotów 

wskazujących na takie ograniczenie obniżył się jednak nieco w porównaniu do poprzedniego kwartału (do 

8% z 9% w II kw.), pozostając wyraźnie poniżej długookresowej średniej (12%). W opinii respondentów spada 

natomiast znaczenie problemów związanych z wojną w Ukrainie ‐ zajmują one obecnie 6. pozycję na liście 

najpoważniejszych trudności20.  

Wykres 50 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 

w pp.)    

Wykres 51  Wskaźnik  ocen  sytuacji  bieżącej  w 

grupie  przedsiębiorstw  objętych  wcześniej 

obostrzeniami  przeciwpandemicznymi  oraz  w 

pozostałych przedsiębiorstwach (saldo, w pp.)   

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP   Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W IV kw. 2022 r. nastroje w Europie minimalnie poprawiły się, podobnie jak nastroje firm ankietowanych 

przez NBP. Wskaźnik ESI dla Polski wzrósł – podobnie  jak dla UE – a różnica między  jego przeciętnym 

poziomem dla całej Unii Europejskiej i dla Polski zmniejszyła się w relacji rocznej. 

 

 
20 Obecnie  22%  respondentów  (o  4  pp. mniej  niż  kwartał wcześniej)  uznaje wpływ wojny  na własną  sytuację  jako  istotnie 

negatywny, a dalszych 33% podmiotów doświadcza lub spodziewa się w przyszłości niewielkich negatywnych efektów. Brak 

jakichkolwiek niekorzystnych następstw, w tym też w dłuższym horyzoncie, deklaruje w sumie ponad 27% jednostek. W podziale 

na sekcje PKD najwięcej negatywnych skutków wojny odnotowały w IV kw. 2022 r.: przemysł, transport  i budownictwo, zaś 

znacznie rzadziej efekty wojny dotykały sektora usług. Zgodnie z oczekiwaniami o negatywnych skutkach częściej wspominają 

eksporterzy i importerzy niż podmioty obecne wyłącznie na rynku krajowym.   
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Wykres 52 Wskaźnik  ocen  sytuacji  bieżącej  w 

podziale sektorowym (saldo, w pp.) 

Wykres 53 Wskaźnik  ocen  sytuacji  bieżącej  w 

podziale wg wielkości zatrudnienia (saldo, w pp.) 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 54 Oceny sytuacji ekonomicznej w sektorze 

mikro firm na tle ocen sytuacji firm ankietowanych 

w ramach badania SM NBP 

Wykres 55  Bariery  rozwoju  w  IV  kw.  2022  r. 

(odsetek  firm w próbie w %  i jego  zmiana  kw/kw 

w pp.)    

 

 

Źródło: MIKRO 2022 (NBP) oraz SM NBP   Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W IV kw. 2022 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu utrzymała się na wysokim poziomie. W 

szczególności,  średni  deklarowany  przez  przedsiębiorstwa  kurs  progowy  opłacalności  eksportu  był 

mocniejszy od kursu rynkowego o 10% w przypadku euro oraz o 11% dla dolara. W konsekwencji odsetek 

przedsiębiorstw informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz udział nieopłacalnego eksportu w eksporcie 

ogółem utrzymały się na niskim poziomie. 

Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw wskazujących kurs walutowy jako barierę rozwoju obniżył się (do 

5%  z  6% w  III  kw.  ub.r.)  i był historycznie niski. Ograniczenie  znaczenia  bariery  kursowej wynikało 

prawdopodobnie  ze wzrostu  opłacalności  importu, w  szczególności  rozliczanego w  dolarze,  na  skutek 

aprecjacji  złotego.  Podobnie  jak w  czerwcu  2022  r. mogło  to  doprowadzić  do wznowienia  aktywności 

importowej przez wielu przedsiębiorców  –  liczba  respondentów udzielających odpowiedzi na pytanie o 

opłacalność importu wzrosła bowiem w IV kw. o 16% kw/kw w przypadku importu rozliczanego w euro 

oraz o 22% kw/kw dla importu rozliczanego w dolarze. 
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Wykres 56 Economic Sentiment Indicator   Wykres 57  Economic  Sentiment  Indicator 

w listopadzie 2022 r. w podziale na kraje  

 

 

Źródło: Eurostat, 

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

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

Źródło: Eurostat, 

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

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

Wykres 58 Kurs euro, przy którym eksport i import 

stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 59 Kurs  dolara,  przy  którym  eksport  i 

import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 

[w zł] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 60 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 

kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 61 Opłacalność eksportu [w %] 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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3. Prognozy sytuacji ekonomicznej i zmian rentowności 

Prognozy sytuacji ekonomicznej formułowane w grudnia 2022 r. na I kw. br. i kolejne 12 miesięcy 

pozostały relatywnie pesymistyczne, choć nieznacznie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego 

kwartału. Ukształtowały się jednak na niskim poziomie i z przewagą przewidywań pesymistycznych. 

Surowy wskaźnik prognoz kwartalnych pozostał wyraźnie ujemny (‐10,9 pkt)  ‐ co wskazuje na przewagę 

firm oczekujących pogorszenia  sytuacji nad  firmami przewidującymi  jej poprawę – a  skala  jego wzrostu 

wobec III kw. była niewielka (0,2 pkt proc.)21 Ujemny pozostał  także surowy wskaźnik prognoz rocznych 

 (‐2,6 pkt proc.), mimo jego wyraźnego wzrostu wobec poprzedniego kwartału (o 11,5 pkt proc.).  

Wzrost optymizmu prognoz z rocznym horyzontem zanotowała znacząca większość branż i klas. 

Najsilniejszą  poprawę  zanotowano w  przemyśle,  a  zatem w  sektorze, w  którym  oceny  bieżącej  sytuacji 

pogorszyły  się w ostatnim okresie. Silna poprawa miała miejsce  również w branżach objętych wcześniej 

obostrzeniami przeciwpandemicznymi. Natomiast przedsiębiorstwa prowadzące działalność powiązaną z 

energią  i  surowcami  energetycznymi  oceniały  swoje  perspektywy  bardziej  pesymistycznie  niż  kwartał 

wcześniej.  

Prognozy przedsiębiorców z grudnia 2022 r. przewidują wzrost rentowności w SPN w perspektywie 

najbliższych 12 miesięcy. Wskaźnik prognoz rentowności wzrósł wyraźnie (o 11,1 pkt proc.) i wyniósł 6,8 

pkt, osiągając najwyższy poziom w 2022 r. Jednocześnie jego poziom był nadal niższy niż rok wcześniej (o 

13 pkt proc.) oraz niższy niż przed  rokiem  i przed wybuchem pandemii  (przy  średniej długookresowej 

wynoszącej 16,3 pkt).  

Wbrew bardzo pesymistycznym oczekiwaniom z poprzedniej edycji badania oceny bieżącej rentowności za 

IV kw. 2022 r. nieznacznie wzrosły. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność deklaruje 

44,7% ankietowanych (wobec 42,8% w III kw.  i średniej długookresowej wynoszącej 47,7%), zaś na rynku 

zagranicznym – 52,6% przedsiębiorstw (wobec 51,1% w III kw. i średniej długookresowej wynoszącej 56,1%). 

W grupie firm z wysokim udziałem eksportu w przychodach wskaźnik ocen jednak nieznacznie się obniżył, 

do czego mogło się przyczynić umocnienie złotego, zanotowane w listopadzie i grudniu 2022 r.  

Na  przyszłą  sytuację  ekonomiczną  i  rentowność  przedsiębiorstw mogą  wpłynąć  ewentualne  działania 

dostosowawcze,  podejmowane  w  reakcji  na  trudności  i  wyzwania,  jakie  stwarza  aktualne  otoczenie 

gospodarcze.  Firmy  najczęściej  deklarują  możliwość  wprowadzenia  zmian  w  obszarze  cen  swoich 

produktów  i  usług  (niemal  połowa  firm w  próbie  deklaruje  takie  działania),  przy  czym  są  to  głównie 

respondenci  w  dobrej  kondycji  ekonomicznej. W  drugiej  kolejności  adaptacja  do  aktualnych  wyzwań 

gospodarczych będzie polegała na ograniczaniu  inwestycji w celu zwiększenia  tzw. poduszki  finansowej 

(41% firm może skorzystać z tego rozwiązania). Na redukcję inwestycji częściej wskazują przedsiębiorstwa 

już  doświadczające  trudności  ekonomicznych.  Pozostałe  metody  dostosowania  się  przedsiębiorstw  do 

aktualnych wyzwań obejmują: zmianę asortymentu i rezygnację z mniej rentownych produktów czy usług 

(22% firm), ograniczenie zatrudnienia (15% podmiotów, przy czym w grupie firm w słabej lub złej sytuacji 

opcję tą wskazało 24% ankietowanych), zmiany technologii czy wprowadzenie innowacji (12%). Pozytywnie 

 
21 Natomiast wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych zwiększył się o 3,3 pkt proc. kw/kw do ‐ 8,4 punktu. 
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należy  natomiast  ocenić  fakt,  że  jedynie  kilka  procent  badanych  przewiduje  upadłość  lub  rezygnację  z 

prowadzenia działalności. 

Wykres 62  Kwartalne  prognozy  sytuacji  (saldo, 

w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 

poprawy i pogorszenia sytuacji (w %) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 63 Roczne prognozy sytuacji (saldo, w pp.) 

oraz  odsetek  przedsiębiorstw  oczekujących 

poprawy i pogorszenia sytuacji (w %)  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 64 Roczne prognozy sytuacji w wybranych 

sekcjach PKD (w pp.) 

Wykres 65  Roczne  prognozy  sytuacji  w  grupie 

przedsiębiorstw  objętych  przeciwpandemicznymi 

ograniczeniami  działalności  oraz  w  pozostałych 

przedsiębiorstwach (w pp., s.a.) 

 
 Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 66  Oceny  rentowności  (odsetek 

przedsiębiorstw  z satysfakcjonującym  poziomem 

rentowności, w %)   

Wykres 67  Prognozy  zmian  rentowności w ciągu 

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

prognoz wzrostu i spadku rentowności (w %)  

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 68 Działania dostosowawcze do obecnych 

trudnych warunków makroekonomicznych, w tym 

wysokiej inflacji oraz skutków wojny (dane w %) 

 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring NBP   
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Ramka 1 Oceny poziomu niepewności22 

Oceny niepewności oraz odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten czynnik jako barierę rozwoju 

wyraźnie się obniżyły, ale wciąż kształtują się na wysokich poziomach. Wysoki pozostaje również 

odsetek podmiotów o znaczącej ekspozycji na ryzyko bankructwa. W  IV  kw.  2022  r.  udział 

przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej sytuacji jako wysoką spadł do 21% (z 27% przed 

kwartałem). Obniżył się również odsetek respondentów deklarujących niepewność jako barierę rozwoju 

(do  6,8%  z  8%). Oba  te wskaźniki  pozostały  jednak  na  poziomach  przekraczających  długookresową 

średnią (odpowiednio 13,4% i 5,6%). Natomiast udziały przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko 

bankructwa oraz  formułujących negatywne prognozy ukształtowały  się na zbliżonych do notowanych 

przed kwartałem, historycznie wysokich, poziomach (odpowiednio 7,6%  i 1,8%). Podwyższone odsetki 

przedsiębiorstw błędnie prognozujących zmiany sytuacji ekonomicznej sugerują, że ich plany i prognozy 

są w ostatnim czasie obarczone relatywnie wysoką niepewnością. 

Wykres 69 Odsetki przedsiębiorstw oceniających 

niepewność  jako wysoką  oraz wskazujących  na 

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

Wykres 70  Odsetki  przedsiębiorstw  o  wysokiej 

ekspozycji  na  ryzyko  bankructwa  oraz 

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

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 71  Heterogeniczność  prognoz  popytu, 

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

Wykres 72  Odsetek  przedsiębiorstw  błędnie 

prognozujących  kwartalne  zmiany  sytuacji 

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

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Ramka 2 Analiza rentowności sprzedaży 

Analiza rentowności sprzedaży wskazuje na wciąż relatywnie wysoką, ale słabnącą, zdolność do 

przenoszenia kosztów działalności na ceny oferowanych dóbr i usług. W zdecydowanej większości klas 

przedsiębiorstw wg PKD rentowność sprzedaży w  III kw. 2022 r. była dodatnia, ale – w przeważającej 

części z nich – niższa niż kwartał wcześniej. W branżach produkcyjnych dodatnią rentowność sprzedaży 

odnotowano  w  92%  klas  przedsiębiorstw,  a  jej  spadek  –  w  67%. W  przypadku  branż  usługowych 

analogiczne odsetki wyniosły 81% i 58%. W przypadku wszystkich grupowań przedsiębiorstw w podziale 

wg  przeznaczenia  produkcji  i  usług  rynkowych  komponenty  cykliczne  rentowności  sprzedaży 

znajdywały się w fazie spowolnienia (relatywnie wysokiemu poziomowi towarzyszy spadek), a dla usług 

nierynkowych – w początkowej fazie załamania (relatywnie niskiemu poziomowi towarzyszy jego dalszy 

spadek). 

Wykres 73 Poziom  [oś Y,  s.a., w %]  oraz  zmiana 

kw/kw  poziomu  rentowności  sprzedaży  [oś X, w 

pkt. %] w klasach PKD wg przeznaczenia produkcji 

Wykres 74 Poziom  [oś Y, s.a., w %] oraz zmiana 

kw/kw poziomu rentowności sprzedaży [oś X, w 

pkt. %] w klasach PKD wg przeznaczenia usług 

 
 

Uwaga: wyłączono klasy PKD objęte zakazem publikacji danych zgodnie z art. 38.2. Ustawy o statystyce publicznej, wyłączono 

również obserwacje poniżej 1. i powyżej 99. percentyla rozkładu poziomu oraz zmian kw/kw poziomu rentowności  

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 75  Komponent  cykliczny*  rentowności 

sprzedaży wg przeznaczenia produkcji [w pkt. %] 

Wykres 76  Komponent  cykliczny*  rentowności 

sprzedaży wg przeznaczenia usług [w pkt. %] 

   
* na podstawie asymetrycznego filtru Christiano‐Fitzgeralda o okresie wahań od 8 do 32 kwartałów. 

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

1. Koszty pracy - dane GUS 

W III kw. 2022 r. wzrost kosztów pracy spowolnił (do 16,4% r/r z 18,8% r/r w II kw.), pozostając – mimo 

równoczesnego  obniżenia  dynamiki  pozostałych  głównych  kategorii  kosztów  –  najwolniej  rosnącym 

komponentem kosztów operacyjnych. Jednocześnie udział kosztów pracy w kosztach działalności firm – po 

2 latach spadku – ukształtował się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim kwartale i pozostał 

niższy od wieloletniej średniej (11% s.a. wobec średniej równej 12%).  

Wykres 77 Dynamika  r/r  kosztów  pracy  na  tle 

dynamik r/r pozostałych kosztów [%] 

Wykres 78 Udział  kosztów  pracy  w  kosztach 

działalności operacyjnej [%, pp., s.a.] 

  

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

Za obniżenie się dynamiki kosztów pracy w III kw. 2022 r. odpowiadało spowolnienie tempa wzrostu płac 

(o 3 pkt proc. kw/kw), które pozostało jednak wyższe od długoletniej średniej (14% r/r wobec średniej równej 

ok. 6% r/r). Wolniejszy wzrost płac notowany był we wszystkich grupach przedsiębiorstw pod względem 

wielkości, z wyjątkiem podmiotów zatrudniających ponad 2 tys. osób (gdzie dynamika płac wzrosła do 18% 

r/r  z  14%  r/r). Na  spowolnienie  tempa wzrostu płac w  sektorze przedsiębiorstw wskazuje  także  spadek 

udziału firm z dwucyfrową dynamiką wynagrodzeń (do 22% z 25% w II kw.), jak i medianowej dynamiki 

płac w analizowanych przedsiębiorstwach (do 10,6% r/r z blisko 12%).  

Spadek dynamiki rocznej przeciętnej płacy nominalnej odnotowano w niemal wszystkich głównych 

sektorach gospodarki: w budownictwie, górnictwie, handlu, przetwórstwie przemysłowym,  transporcie, 

usługach i gospodarce wodnej. Natomiast istotny wzrost dynamiki przeciętnej płacy (o 10 pkt proc. do blisko 

20% r/r) odnotowano w sektorze energetycznym23.  

 
23  Do  wzrostu  dynamiki  wynagrodzeń  prawdopodobnie  przyczyniły  się  „premie  inflacyjne”  wypłacone  w  części  spółek 

energetycznych.   
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Wolniejszemu wzrostowi płac nominalnych, towarzyszył w III kw. spadek przeciętnego wynagrodzenia 

w ujęciu realnym (o 1,8% r/r )24. Pomijając okres szoku pandemicznego (tj. II połowę 2020 r.) jest to pierwszy 

spadek realnych wynagrodzeń od blisko 10 lat. Obniżenie się płac realnych notowano w 68% analizowanych 

firm (wzrost z 56% w II kw. 2022 r.).  

Chociaż utrzymało się znaczne zróżnicowanie dynamiki płac między branżami, to w kierunku jego 

ograniczenia oddziaływał wyraźny spadek udziału działów PKD z bardzo szybko rosnącymi płacami25. 

Dynamikę płac przekraczającą 20% notowało niespełna 16% działów wobec niemal 30% w II kw. 2022 r. Do 

branż, które w dalszym ciągu notowały wysoką dynamikę wynagrodzeń ‐ mimo jej obniżenia wobec II kw. 

2022 r. (o 4 pkt proc.) – należał transport (wzrost o 23,4% r/r), w którym do wzrostu  płac prawdopodobnie 

przyczyniły  się  regulacje wdrażane w  ramach  tzw.  „Pakietu Mobilności”.  Jednocześnie wzrost  płac w 

transporcie  –  podobnie  jak  w  poprzednim  kwartale  –  istotnie  podwyższał  zagregowaną  dynamikę 

wynagrodzeń w całym SPN. 

Wykres 79 Dynamika r/r przeciętnej płacy – ujęcie 

nominalne vs realne [%] 

Wykres 80 Poziom, zmiana kw/kw i zróżnicowanie 

branżowe  dynamiki  r/r  przeciętnej  płacy 

nominalnej na tle danych historycznych 

  

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

W III kw. 2022 r. wzrost zagregowanego zatrudnienia nieznacznie przyspieszył26 (do 1,8% r/r z 1,6% r/r w 

II  kw.). Przy  czym mimo  trwającego  od  kilku  kwartałów  stopniowego wzrostu  dynamiki  zatrudnienia, 

pozostaje  ona  zbliżona  do  długookresowej  średniej  (1,4%  r/r).  Co  więcej,  przyspieszeniu  wzrostu 

zagregowanego zatrudnienia towarzyszyło nieznaczne obniżanie się udziału firm, które zwiększyły liczbę 

pracowników w ujęciu rocznym (do 44% z 45% w II kw.). W efekcie, w III kw. 2022 r. saldo zatrudnienia27 

ukształtowało  się  na  nieznacznie  ujemnym  poziomie  (‐0,2  pkt  proc.),  co  oznacza,  że  udział  firm,  które 

zredukowały zatrudnienie w ciągu roku nieznacznie przewyższył udział firm, które je zwiększyły.  

 
24 Do urealnienia przeciętnego wynagrodzeniach w populacji przedsiębiorstw objętych sprawozdaniem F‐01 GUS wykorzystano 

wskaźnik CPI. 
25 Udział działów PKD z dynamiką r/r płac powyżej 20% spadł z niemal 30% w II kw. 2022 r. do niespełna 16% w III kw. 2022 r.  
26  Wzrost  dynamiki  zatrudnienia  notowany  był  niemal  we  wszystkich  głównych  sektorach  gospodarki,  z  wyjątkiem 

przetwórstwa przemysłowego i gospodarki wodnej, gdzie dynamika ta utrzymała się  na poziomie z poprzedniego kwartału. 
27 Saldo zatrudnienia ‐ różnica udziału firm, które r/r zwiększyły zatrudnienie o więcej niż 1% i udziału firm, które r/r zmniejszyły 

zatrudnienie o więcej niż 1%.  
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Przyspieszenie wzrostu zatrudnienia na poziomie zagregowanym, następujące mimo spadku udziału firm 

zwiększających jego stan, wynikało z wyraźnego wzrostu jego dynamiki w największych firmach: w 

przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 2 tys. pracowników dynamika zatrudnienia wzrosła do 4,6% 

r/r (z 3,0% r/r w II kw.). W pozostałych klasach wielkości, tempo wzrostu zatrudnienia obniżyło się w ujęciu 

kwartalnym i było wyraźnie niższe niż w największych firmach (nie przekroczyło 1,3% r/r).   

Wykres 81 Dynamika r/r zatrudnienia [%]  Wykres 82 Saldo zatrudnienia [pp., s.a.] 

  

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

2. Oceny i prognozy dotyczące rynku pracy – dane ankietowe  

Dane ankietowe sugerują osłabienie popytu na pracę. Wskazuje na to w szczególności wyraźny spadek w 

IV kw. 2022 r. udziału przedsiębiorstw posiadających wakaty (do 41% z 46% w III kw.), do poziomu nieco 

niższego  od  wieloletniej  średniej  (43%).  Spadek  ten  wystąpił  we  wszystkich  klasach  wielkości 

przedsiębiorstw  i  we  wszystkich  analizowanych  sektorach28  gospodarki,  a  jego  skala  była  szczególnie 

znacząca w transporcie (gdzie jednak udział firm z wakatami jest wciąż najwyższy i wynosi ok. 50%). Nieco 

mniej przedsiębiorstw (niecałe 4% wobec blisko 5% w III kw. ub.r.) wskazywało także braki kadrowe jako 

barierę dla ich rozwoju. 

Jednocześnie prognozy zatrudnienia w perspektywie kwartalnej – mimo wyraźnego obniżenia się w 

ostatnich kwartałach – pozostają relatywnie optymistyczne. W IV kw. skala spadku wskaźnika kwartalnych 

prognoz zatrudnienia była przy  tym niewielka (0,3 pkt proc.) –  i wyraźnie mniejsza niż w poprzednich 3 

kwartałach – a jego poziom (17,9 pkt proc. s.a.) pozostał zbliżony do 3. kwartyla rozkładu z ostatnich 10 lat 

(17,8 pkt proc.). Prognozy zatrudnienia o rocznym horyzoncie były nieco bardziej optymistyczne od prognoz 

kwartalnych  (wskaźnik wyniósł  21  pkt  proc.  s.a.), mimo  trochę większej  skali  ich  korekty w  ostatnim 

kwartale (o ponad 1 pkt proc.).  

 

 

 
28Analizowane działy gospodarki: budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, 

gospodarka wody i odpadów.  
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Wykres 83 Odsetek firm mających wakaty; odsetek 

firm wskazujących na braki kadrowe  jako barierę 

rozwoju [%] 

Wykres 84 Wskaźnik  kwartalnych  prognoz 

zatrudnienia [pp., s.a.] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Optymizm prognoz zatrudnienia jest silnie zróżnicowany w zależności od klasy wielkości  

przedsiębiorstwa. Najwyższe poziomy wskaźników kwartalnych prognoz zatrudnienia notowały duże  i 

średnie firmy (po ok.  22 pkt proc. s.a.). Natomiast w grupie małych podmiotów wskaźnik ten był znacząco 

niższy (12 pkt proc. s.a.). Największym pesymizmem charakteryzowały się oceny mikro firm, w przypadku 

których  saldo  rocznych  prognoz  zatrudnienia  było  ujemne,  tj.  więcej  firm  planowało  redukcję  niż 

zwiększenie zatrudnienia (odpowiednio 12% i 10% podmiotów)29.  

Podczas gdy w III kw. spadek prognoz kwartalnych wyhamował we wszystkich klasach wielkości firm, 

w ujęciu sektorowym zmiany te były bardziej zróżnicowane. W  szczególności  prognozy  zatrudnienia 

poprawiły  się  w  ujęciu  kwartalnym  w  transporcie,  budownictwie  i  górnictwie  (cechującym  się  dużą 

fluktuacją  prognoz). W  pozostałych  sektorach  widoczne  były  niewielkie  lub  umiarkowane  spadki 

wskaźnika,  przy  jego  największym  spadku  odnotowanym  w  energetyce W  żadnym  z  analizowanych 

sektorów30 wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia nie był jednak niższy niż 10 pkt proc.  

W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa mogą podejmować szereg 

działań dostosowawczych.  Zgodnie z deklaracjami respondentów jednym z nich może być redukcja 

zatrudnienia. Nie będzie ona jednak, w świetle tych opinii, dominującym instrumentem adaptacyjnym. 

Na  redukcję  zatrudnienia  w  przypadku  spowolnienia  gospodarczego  wskazało  15%  przedsiębiorstw. 

Sekcjami z wyższym niż dla całej próby udziałem firm wskazujących na taka możliwość było przetwórstwo 

przemysłowe  (21,5%),  działalność  w  zakresie  usług  administrowania  (19,5%)  i  budownictwo  (17%). 

Jednocześnie  dane  ankietowe  sugerują, że na liczbę firm decydujących się na redukcję zatrudnienia 

wpływać będzie czas trwania i głębokości spowolnienia. W przypadku silnego  i długotrwałego spadku 

popytu zwolnienia są jednym z głównych mechanizmów dostosowania kosztów pracy deklarowanych przez 

firmy. Natomiast w warunkach  jedynie umiarkowanego (lub silnego, ale krótkotrwałego) spadku popytu, 

zwolnienia pracowników mogą być  jednym z rzadziej wybieranych działań – firmy w pierwszej kolejności 

 
29 Dane dotyczące mikro firm pochodzą z ankiety mikro NBP przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2022 r.  
30 Analizowane działy gospodarki: budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, 

gospodarka wody i odpadów 
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deklarują wówczas gotowość ograniczania elastycznych składników wynagrodzenia, skali nowych rekrutacji 

i wzrostu płac.  

Dane ankietowe wskazują na spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach. Odsetek  przedsiębiorstw 

deklarujących, że presja płacowa nasiliła się w ujęciu kwartalnym obniżył się o 4,2 pkt proc., co stanowiło 

największy  spadek wskaźnika od czasu  szoku pandemicznego  (pierwsza połowa 2020  r.). Spadł  również 

udział  firm  odczuwających  naciski  na  wzrost  wynagrodzeń  (o  4,3  pkt  proc.).  Mimo  to,  odsetki  firm 

wskazujących na występowanie presji płacowej lub jej nasilenie są wyraźnie wyższe od ich długookresowych 

średnich (odpowiednio 34% s.a. wobec średniej wynoszącej 16%, 74% s.a. wobec średniej wynoszącej 60%). 

Wykres 85 Udział  firm  odczuwających  presję 

płacową [%, s.a.] 

Wykres 86 Udział  firm  oceniających,  że  płace w 

firmie wzrosły w większym/w mniejszym stopniu 

niż wydajność pracy [%] 

 

 

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Zgodnie z deklaracjami firm presja płacowa spadła we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw31, 

lecz nie we wszystkich sektorach gospodarki. Udział respondentów odczuwających presję płacową spadł 

w  przetwórstwie  przemysłowym,  handlu,  górnictwie  i  budownictwie, wzrósł  natomiast w  energetyce  i 

gospodarce  wodnej.  W  usługach  i  transporcie  wartość  wskaźnika  pozostała  zbliżona  do  poziomu  z 

poprzedniego  kwartału.  Jednocześnie  udział  firm  informujących  o  nasileniu  nacisków  płacowych  we 

wszystkich analizowanych branżach mieścił się w przedziale 30‐40% s.a. 

Nieznacznie spadł również udział przedsiębiorstw wskazujących presję płacową jako barierę rozwoju 

przedsiębiorstwa (do 4,9% z 5,1%). Wzrósł natomiast odsetek firm wskazujących na problem rosnących 

kosztów pracy (do 4,6% z 3,3% w III kw. ub. r., a więc do jednego z najwyższych notowanych dotychczas 

poziomów). Przy  czym  40%  firm  zwracających  uwagę  na  ten  problem32 wiązało  go  ze wzrostem  płacy 

minimalnej.  

W opinii respondentów kolejny kwartał z rzędu poprawiła się relacja między wzrostem płac, a wzrostem 

wydajności pracy. Po silnym wzroście udziału firm informujących o szybszym wzroście płac niż wydajności 

 
31 W klasie podmiotów zatrudniających poniżej 50 osób spadek ten był najmniejszy, przy czym udział takich wskazań jest tam 

wyraźnie niższy niż w większych przedsiębiorstwach. 
32 Temat płacy minimalnej bezpośrednio poruszony został w 40% wypowiedzi firm wskazujących na barierę kosztów pracy – 

odpowiada to za 2% całej próby biorącej udział w badaniu.  
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pracy w latach 2020‐2021, od roku obserwowane są niewielkie spadki tej relacji. Według ostatniego odczytu 

udział  ten wyniósł  29,2%  (wobec  29,6% w  poprzednim  kwartale  i  30,9% w  I  kw.  2022  r.).  Jednocześnie 

nieznacznie wzrósł odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących szybszy wzrost wydajności pracy niż płac33. 

Mimo osłabnięcia presji płacowej, udział firm prognozujących podniesienie wynagrodzeń w kolejnym 

kwartale nieznacznie wzrósł i kształtuje się na wysokim poziomie. W I kw. 2023 r. takie działanie planuje 

48,2% s.a. ankietowanych firm (wobec 46,2% w poprzednim kwartale i historycznego maksimum równego 

48,2% osiągniętego w prognozach na III kw. 2022 r.)34.   

Wykres 87 Udział  firm  prognozujących  wzrost 

przeciętnego wynagrodzenia w kolejnym kwartale 

s.a. [%] 

Wykres 88 Udział przedsiębiorstw prognozujących 

wzrost płac o danej wysokości [%] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Wzrost udziału firm prognozujących wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego kwartału miał 

powszechny charakter: miał miejsce we wszystkich klasach wielkości firm i we wszystkich analizowanych 

sektorach gospodarki. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w grupie  firm  średnich, a w przekroju 

branżowym35 – w tych sektorach, w których nastąpiło największe nasilenie presji płacowej tj. w energetyce i 

gospodarce wodnej. Tym niemniej zróżnicowanie branżowe udziału firm prognozujących wzrost płac  jest 

stosunkowo niskie (wartość wskaźnika w analizowanych sektorach mieści się w przedziale 43% ‐ 54% s.a.).  

Wyraźnie wzrosła również przeciętna wysokość planowanych podwyżek wynagrodzeń. Średnia wysokość 

podwyżki wzrosła do 8,8% (z 7,1% w poprzednim kwartale), a jej wartość medianowa – do 9% (z 5%). Jest to 

jedna z największych, dotąd zaobserwowanych, zmian w ujęciu kwartalnym. Spośród firm zapowiadających 

podwyżki  w  I  kw.  2023  r.,  blisko  65%  planuje  wzrost  wynagrodzeń  o  więcej  niż  5%,  a  około  20% 

respondentów – o ponad 10%.  

Na podstawie danych ankietowych można oceniać, że prognozowany wzrost płac w bieżącym roku będzie 

wynikał z kilku czynników: podwyżki płacy minimalnej, nadal  silnej – choć  słabnącej  ‐ presji ze  strony 

 
33 Zmniejszając tym samym saldo powyższych udziałów o niespełna 1 pp.  
34 W przypadku prognoz z horyzontem  rocznym widoczny  jest natomiast  spadek wskaźnika  (z 71,3% do 70,8%,  s.a., wobec 

historycznego maksimum równego 75,6% osiągniętego w prognozach na III kw. 2022 r.). 
35 Analizowane działy gospodarki: budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, 

gospodarka wody i odpadów 
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pracowników oraz dostosowywania płac w reakcji na inflację. Podwyżki wynagrodzeń w związku z wysoką 

dynamiką cen bardzo rzadko następują jednak poprzez automatyczną indeksację (deklarowało ją 3,4% firm). 

Częściej stosowane są natomiast inne formy dostosowywania płac do rosnącego poziomu cen (27%). 
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Inwestycje 

1. Inwestycje w gospodarce narodowej 

W III kw. 2022 r. przyspieszyło tempo wzrostu nakładów brutto w gospodarce narodowej (do 6,9% r/r 

z 5,2% r/r w II kw.). Do  wzrostu  nakładów  w  ujęciu  nominalnym36  przyczynił  się  głównie  sektor 

przedsiębiorstw  niefinansowych  (wzrost  o  23,2%  r/r)  oraz  ‐  w  mniejszym  stopniu  ‐  sektor  rządowy 

i samorządowy (8,3% r/r). Na podstawie danych GUS dla całej gospodarki można szacować, że inwestycje 

nominalnie  silnie  zwiększały  się  zarówno w przedsiębiorstwach  średnich  i dużych  (wzrost o  19,3%  r/r), 

jak i w grupie mikro oraz małych firm37 (33,8% r/r). 

Wykres 89 Wkład  sektorów  do  stopy  nakładów 

brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej [w 

pp., ceny bieżące] 

Wykres 90 Struktura  sektorowa  nakładów  brutto 

na środki  trwałe w gospodarce narodowej,  III kw. 

2022 r. [w %] 

   
Źródło:  rachunki  narodowe  (dane  wstępne),  dane  GUS, 

opracowanie NBP 
Źródło:  wyniki  finansowe,  rachunki  narodowe  (dane 

wstępne), dane GUS, opracowanie NBP 

2. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw 

Natomiast w ujęciu realnym w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych, objętych 

sprawozdawczością F-01 GUS, tempo wzrostu nakładów na środki trwałe obniżyło się (do 6,4% r/r i 8,5% 

kw/kw w III kw. z 7,2% r/r i 11,8% kw/kw w II kw.38). 

Na słabnięcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw wskazują także dane obrazujące decyzje 

indywidualnych firm. W  szczególności  stopniowo  obniża  się  –  choć  z  wysokich,  przekraczających 

wieloletnią średnią poziomów – udział  inwestorów zwiększających wielkość nakładów w ujęciu rocznym 

(z 53,9% w II kw. do 52,8% w III kw., przy średniej wieloletniej wynoszącej 48,9%). W dalszym ciągu silnie 

rośnie z kolei udział inwestorów, którzy w ciągu kwartału zredukowali swoje nakłady na inwestycje do zera 

 
36 Wskaźniki cen dla danych w takim układzie nie są dostępne. 
37 Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są w NBP na podstawie 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.. 
38 Dynamiki realne deflowane przez NBP. 
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(14,7%  wobec  13,1%  w  II  kw.  i  11,4%  w  IV  kw.  2021  r.),  szczególnie  w  niektórych  branżach 

(m.in. w budownictwie, szerzej o tym problemie w dalszej części opracowania). Towarzyszy temu spadek 

mediany dynamiki nakładów inwestycyjnych (do 16,2% r/r z 17,5% r/r w II kw.). 

Zmiany aktywności inwestycyjnej są jednak zróżnicowane w zależności od klasy wielkości 

przedsiębiorstwa. Wyraźny wzrost dynamiki  inwestycji ważonej  zatrudnieniem wskazuje na  ożywienie 

inwestycji wśród dużych podmiotów, któremu  towarzyszy malejąca aktywność  inwestycyjna mniejszych 

firm. Przy czym wpływ przyspieszenia nakładów dużych podmiotów na inwestycje całego SPN może być 

mniejszy niż w przeszłości, gdyż obecnie wkład największych inwestorów do wzrostu inwestycji ogółem jest 

znacznie niższy niż w dwóch ostatnich cyklach ożywienia  inwestycji (wzrost  inwestycji 100 największych 

inwestorów dał 8 pkt wkład do 19,1% wzrostu r/r inwestycji, zaś wcześniej ‐ znacznie ponad połowę tego 

wzrostu). 

Wykres 91 Dynamika inwestycji średnich i dużych 

przedsiębiorstw niefinansowych [w %] 

Wykres 92 Dynamika inwestycji kw/kw [w %, s.a., 

ceny stałe] 

 

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

Wykres 93  Przeciętna  i  przeciętna  ważona 

dynamika  r/r  inwestycji  [w  %,  nominalnie, 

mediana] 

Wykres 94 Udział inwestorów i udział s.a. firm 

nominalnie zwiększających inwestycje r/r [w % 

przedsiębiorstw] 

   
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Słabnąca aktywność inwestycyjna małych i średnich firm nie wynika przy tym najprawdopodobniej 

z ograniczonych możliwości finansowania nakładów ze środków własnych. Wskaźnik  pokrycia, 

obrazujący  relację  między  nadwyżką  finansową  a  nakładami  inwestycyjnymi,  rośnie  w  sektorze MSP 

od dwóch lat i jest historycznie wysoki: w III kw. 2022 r. wygenerowane w firmach MSP przepływy pieniężne 

wzrosły nominalnie  o  29,5%  r/r  i ponad  trzykrotnie przekraczały wartość  zrealizowanych w  tym  czasie 

inwestycji. W przedsiębiorstwach dużych odnotowano natomiast silny spadek tej relacji. Był on tu efektem 

widocznego obniżenia przepływów pieniężnych (nominalny spadek o 9,2% r/r, por. rozdz. Wynik finansowy 

i  rentowność) przy utrzymującym  się mocnym  trendzie wzrostowym  inwestycji.  Jednocześnie nadal  rosła 

dynamika wartości  środków  trwałych pozyskanych przez duże  firmy drogą  leasingu  (nominalny wzrost 

o 29,3% r/r, leasing operacyjny i finansowy łącznie).  

Wykres 95  Udział  inwestorów  obniżających 

w ciągu  kwartału  inwestycje  do  zera  [% 

inwestorów, próba cylindryczna] 

Wykres 96  Relacja  nadwyżki  finansowej 

do inwestycji w klasach wielk. zatrudnienia  (w %, 

s.a.) 

 
 

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

Wykres 97 Realna  dynamika  r/r  inwestycji 

w podziale rodzajowym [w %., dane narastające] 

Wykres 98  Wkład  do  dynamiki  r/r  inwestycji 

wg branż PKD [w pp, d. kwartalne, c. bieżące] 

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

Aktywność inwestycyjna była także zróżnicowana w przekroju branżowym i rodzajowym. Do wysokiej 

nominalnej dynamiki inwestycji w przemyśle (25,2% r/r) przyczynił się ich szybki wzrost w przetwórstwie 

przemysłowym  (27,5%  r/r), przy dodatniej dynamice nakładów w pozostałych branżach przemysłowych 

(w tym w energetyce, gdzie był  to pierwszy wzrost nakładów po roku spadków).  Inwestycje nadal silnie 
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rosną również w handlu (23,8% r/r) i nieco wolniej ‐ w usługach (16,5% r/r). W układzie rodzajowym (dane 

narastające), według danych GUS w pierwszych  trzech kwartałach 2022 r.  inwestycje budowlane wzrosły 

realnie o 7,8% r/r, nakłady na środki transportu – o 5,2% r/r, a wydatki na maszyny i urządzenia – o 3,1 % r/r. 

Na tle całego sektora przedsiębiorstw, odmiennie kształtowała się aktywność inwestycyjna 

w budownictwie, w którym nakłady spadły nominalnie o 15,4% r/r. W szczególności w branży tej silnie, 

i do bardzo wysokich poziomów (22,6% wobec maksymalnej wartości równej 25,9% z 2013 r.) wzrósł udział 

przedsiębiorstw  całkowicie  rezygnujących  z  aktywności  inwestycyjnej39.  Aktualne  pogorszenie  klimatu 

inwestycyjnego  w  budownictwie można  wiązać m.in.:  ze  wzrostem  stóp  procentowych,  który  –  wraz 

z obowiązującymi wymogami w  zakresie oceny  zdolności kredytowej  – ograniczył popyt na mieszkania 

finansowane kredytem hipotecznym, ze wzrostem cen surowców i materiałów pogarszającym rentowność 

kontraktów  długoterminowych  oraz  płytkim  rynkiem  robót  publicznych  pomiędzy  kolejnymi 

perspektywami finansowymi dla funduszy unijnych.  

Do wzrostu nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw przyczynia się silna aktywność inwestycyjna firm 

prywatnych. Szczególnie  wyraźnie  rosną  nakłady  prywatnych  przedsiębiorstw  krajowych  (nominalnie 

o 26,8%  r/r),  przy  nieco  wolniejszym  wzroście  inwestycji  firm  zagranicznych  (16,7%  r/r). 

W przedsiębiorstwach publicznych dynamika  inwestycji wyraźnie przyspieszyła (do 13,2% r/r z 7,6% r/r), 

ale jest najniższa wśród sektorów wydzielonych na podstawie rodzaju własności.  

Wykres 99 Nakłady  inwestycjne wg  form własności  [indeks  jednopodstawowy,  2010  r.  =  100%,  s.a., 

d. kwartalne, c. bieżące, trend ‐ prognoza na danych do 2019q4] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

3. Perspektywy aktywności inwestycyjnej 

Optymizm inwestycyjny przedsiębiorstw, mierzony wskaźnikiem OPITN40, słabnie od pięciu kwartałów 

i jest obecnie bardzo niski (w 1. kwintylu historycznych wyników). W firmach utrzymuje się bardzo niskie 

zainteresowanie rozpoczęciem nowych inwestycji w ciągu kwartału: taki zamiar deklaruje 19,6% firm wobec 

średniej wieloletniej  równej  21,9%. Co więcej,  od  pięciu  kwartałów  zwiększa  się  skala  rezygnacji  z  już 

 
39 Rozumiemy przez  to  sytuację, w której  inwestycje w  ciągu kwartału  spadły do zera. Część  takich przypadków może być 

wynikiem konieczności ograniczenia wydatków w sytuacji napięcia budżetowego. 
40 OPTIN  jest wskaźnikiem  złożonym  i  jest mierzony  udziałem  firm  z pozytywnymi prognozami  aktywności  inwestycyjnej 

w obszarach nowo planowanych inwestycji, planów kontynuacji zadań inwestycyjnych już rozpoczętych i planowanej zmiany 

skali nakładów. 
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rozpoczętych przedsięwzięć. Obecnie taki zamiar zgłasza 11% inwestorów, a odsetek ten był wyższy jedynie 

w  okresie  globalnego  kryzysu  finansowego  oraz  kryzysu  pandemicznego. W  efekcie można  oczekiwać 

spadku  inwestycji w  najbliższym  kwartale  (negatywne  saldo  planowanych w  kwartale  zmian  r/r  skali 

nakładów). Nieco bardziej optymistyczne  są natomiast plany  inwestycyjne przedsiębiorstw na najbliższy 

rok. 

Postępujący od kilku kwartałów spadek optymizmu inwestycyjnego jest widoczny w większości 

analizowanych w SM NBP przekrojów. Wyjątek stanowi w tym zakresie grupa największych podmiotów, 

na  co  wskazuje stabilny  wzrost  ważonych  wskaźników  aktywności  inwestycyjnej  (salda  planowanych 

w najbliższym  roku zmian wielkości nakładów oraz wskaźnika nowych  inwestycji). Dalszego,  stabilnego 

wzrostu nakładów inwestycyjnych można się spodziewać w grupie przedsiębiorstw usługowych oraz firm 

wytwarzających dobra energetyczne, gdzie udział inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji 

pozostaje wysoki  i więcej  firm  planujące  zwiększenie  nakładów  niż  ich  ograniczenie. Wzrosnąć  –  choć 

w mniejszej niż obecnie skali – mogą także inwestycje przedsiębiorstw sektora publicznego. Z kolei wśród 

przedsiębiorstw przemysłowych, podmiotów prywatnych – szczególnie krajowych – oraz producentów 

dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych (głównie trwałego użytku)  przewidywane jest istotne 

osłabienia aktywności inwestycyjnej. W  tych  grupach  bowiem  udział  firm  planujących  ograniczenie 

nakładów – zarówno w ciągu kwartału,  jak i roku –  jest wyższy niż przedsiębiorstw zapowiadających ich 

zwiększenie.  

W świetle wyników rocznej ankiety NBP (AR NBP) obniżył się również optymizm w wieloletnich planach 

rozwojowych. Przedsiębiorstwa przewidują, że w perspektywie 2‐3 lat osłabnie tempo ich rozwoju, ponadto 

oceniają, że zjawisko to będzie miało też szerszy zasięg i obejmie całą branżę, w której funkcjonują. Bardzo 

wyraźnie wzrósł udział  firm  liczących  się wręcz  z  regresem  rozwoju  firmy  (do  27,3% w  2022  r.  z  7,3% 

w 2021 r.  i  5,3%  średnio  w  latach  2013‐2019).  Jednocześnie  przedsiębiorstwa  są  silnie  zróżnicowane 

pod względem oczekiwanego  tempa rozwoju:  liderami w  tym zakresie mogą być przedsiębiorstwa duże, 

zagraniczne, uczestniczące w globalnych  łańcuchach wartości, skoncentrowane na rynkach zagranicznych 

i powiązane z firmami zagranicznymi.  

Kryzys  energetyczny, wywołany  agresją  Rosji  na Ukrainę  i  szybki wzrost  cen  surowców  i materiałów 

zdeterminowały kierunki rozwoju przedsiębiorstw. Najważniejszym celem w średniookresowych planach 

firm  jest  poprawa  bezpieczeństwa  energetycznego  i  podniesienie  efektywności  energetycznej  (90%  firm 

uwzględnia ten kierunek w planach rozwojowych, z czego dla 46% firm jest to bardzo ważny cel rozwoju) 

oraz  zmniejszenie  jednostkowych  kosztów  produkcji  (odpowiednio  87%  i  45%  firm).  Przedsiębiorstwa 

zamierzają również skupiać się na poszukiwaniu nowych rynków zbytu, co wynika z obaw o kształtowanie 

się przyszłego popytu, natomiast mniej istotne dla firm jest rozwijanie nowych produktów. 

Przedsiębiorstwa sygnalizują nasilenie się barier dla inwestycji ‐  udział  firm  informujących 

o ich występowaniu zdecydowanie wzrósł (do 34% w 2022 r. z 14% w 2021 r.). Przy czym bariery te mają 

głównie  charakter  pozafinansowy41.  Spośród  nich  najważniejszym ograniczeniem dla aktywności 

inwestycyjnej był wzrost kosztów inwestycji42 (średnia ocena 2,9 pp. w skali 0‐6) i obawy o spadek popytu 

 
41 W 2022 r. 51% firm doświadczyło pozafinansowych barier inwestycji wobec 23% w 2021 r. 
42 Warto podkreślić,  że  rosnące  i nieprzewidywalne koszty  inwestycji  są bardziej dotkliwe dla przedsiębiorstw publicznych 

niż prywatnych. Ta grupa firm jest też bardziej wrażliwa na przerwy w dopływie finansowania unijnego. 
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oraz siłę nabywczą konsumentów (średnia ocena 2,8 pp.). Czynniki te wskazywane były jako główne bariery 

niezależnie  od rodzaju  prowadzonej  przez  firmę  działalności,  wielkości  zatrudnienia  czy  docelowych 

rynków zbytu.  

Kolejną grupę ograniczeń dla  inwestycji, choć  już o mniejszym znaczeniu, stanowiły problemy związane 

z finansowaniem rozwoju. Są to przede wszystkim rosnące koszty finansowania zewnętrznego (dla 25% firm 

jest to poważne ograniczenie dla inwestycji) oraz brak środków na rozwój, wynikający czy to z konieczności 

większego  ich zaangażowania w  finansowanie działalności operacyjnej  (np. na poprawę bezpieczeństwa 

dostaw  i  budowę  zapasów  ‐  21%  wskazań),  czy  z  przerw  w  dopływie  finansowania  unijnego 

(13,5% wskazań).  W  znacznej  liczbie  przypadków  rozwój  firm  hamują  też  trudności  z  planowaniem 

długoterminowym  (12%  podmiotów),  w  tym  spowodowane m.in.  spadkiem  liczby  długoterminowych 

kontraktów, czy odpływem stałych klientów. Natomiast mniej inwestorów (8%) wskazywało na ograniczenia 

dla inwestycji wynikające z dostępności kredytów bankowych. 

Wykres 100 OPTIN  s.a.  [udział  firm 

z pozytywnymi  prognozami  aktywności 

inwestycyjnej, w %] 

Wykres 101 Wskaźnik  kwartalny  nowych 

inwestycji i wsk.  kontynuacji  rozpoczętych 

inwestycji [w % firm] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 102 Planowana  zmiana  skali  inwestycji 

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

i wskaźnik ważony wielkością zatrudnienia] 

Wykres 103 Planowana  zmiana  skali  inwestycji 

w perspektywie  do  końca  roku  [saldo  zmian43, 

w pp., s.a. i wskaźnik ważony zatrudnieniem] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
43 Wskaźnik przedstawia saldo planowanych zmian r/r wielkości nakładów (udział firm planujących wzrost nakładów minus 

udział  firm planujących spadek nakładów). Są  to kolejne w danym roku prognozy odnoszące się do  tego roku, w kolejnych 

edycjach badania w danym roku skraca się zatem okres prognozy. 
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Wykres 104 OPTIN s.a. wg form własności [w %]  Wykres 105 OPTIN s.a. i wskaźnik prognoz popytu 

(wsk. standaryzowane) 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 106  Przewidywany  rozwój 

przedsiębiorstwa  i branży w perspektywie  2‐3  lat 

(w %) 

Wykres 107  Przewidywany  rozwój 

przedsiębiorstwa w perspektywie 2‐3 lat (saldo) 

  
Źródło: Ankieta roczna NBP  Źródło: Ankieta roczna NBP 

Wykres 108 Cel  rozwoju w  planach  o  2‐3  letnim 

horyzoncie  (średnia ocena  celów w  skali  0‐6 oraz 

udział  firm,  dla  których  jest  to  b.  ważny  cel,  tj. 

oceniany na co najmniej 5) 

Wykres 109  Bariery  dla  przyszłych, ważnych  dla 

rozwoju,  inwestycji  (w %, udział przedsiębiorstw, 

ważenie wielkością zatrudnienia) 

   
Źródło: Ankieta roczna NBP  Źródło: Ankieta roczna NBP 
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Wykres 110  Przyczyny  braku  inwestycji  (średnia 

ocena barier w skali 0‐6 oraz udział firm wysokimi 

ocenami tych barier, tj. oceniane na co najmniej 5) 

Wykres 111 Przyczyny  braku  inwestycji wg  form 

własności (w skali 0‐6, średnia) 

 
 

Źródło: Ankieta roczna NBP  Źródło: Ankieta roczna NBP 
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Ramka 3 Polityka energetyczna, cele klimatyczne a sytuacja przedsiębiorstwa (wyniki AR NBP) 

Wobec obaw o dostępność i ceny surowców energetycznych w Europie, badane przedsiębiorstwa 

wykazywały podwyższoną wrażliwość własnej sytuacji ekonomicznej na zmiany zachodzące na rynkach 

głównych nośników energii. Blisko 65% ankietowanych wskazało na duży – w tym ponad 36% na bardzo 

duży ‐ wpływ rynku energii elektrycznej na funkcjonowanie firmy. Istotne okazało się także oddziaływanie 

rynku paliw: jako wysoką oceniło ją 42% respondentów (w tym 19% jako bardzo wysoką). Zbliżone oceny 

dotyczyły wpływu sytuacji na rynku gazu ziemnego (odpowiednio 39% i 20% podmiotów). Wyniki badania 

wskazują natomiast na mniejszą zależność sytuacji przedsiębiorstw od kondycji rynku węgla kamiennego: 

w  tym  przypadku  jedynie  12%  badanych  wskazało  na  jego  istotne  znaczenie.  Przeważająca  część 

ankietowanych firm deklarowała natomiast niewielkie znaczenie zmian na rynkach węgla brunatnego oraz 

na rynku wodoru. 

Wykres 112 Ocena  wrażliwości  sytuacji 

ekonomicznej  firm  na  zmiany  na  rynkach 

nośników energii. 

 

Wykres 113 Odsetek firm posiadających politykę 

zarządzania  wykorzystaniem  nośników  energii 

[w % firm] 

 
Źródło: dane AR NBP   Źródło: dane AR NBP  

 

Wśród negatywnych konsekwencji zmian zachodzących na rynkach nośników energii firmy najczęściej 

wymieniały wzrost kosztów produkcji. Blisko 68% przedsiębiorstw44 oceniało ten problem jako istotny z 

punktu widzenia  sytuacji  biznesowej, w  tym  aż  43%  ‐  jako  bardzo poważny. Ponad połowa  badanych 

wskazywała,  że  istotnym  następstwem  tych  zmian  jest  konieczność  dostosowywania  cen  produktów  i 

usług. Przedsiębiorstwa często (38%) wskazywały też na związane z tym zagrożenie dla konkurencyjności 

produkcji. Wiele  ankietowanych  firm  (36%)  zwracało  uwagę,  że  sytuacja  na  rynku  nośników  energii 

generuje  potrzebę  realizacji  dużych  inwestycji  modernizujących  technologię  produkcji.  Respondenci 

wskazywali  także potrzebę zmiany dostawców energii/surowców energetycznych  (33%). Dla części  firm 

dynamiczne  zmiany  sytuacji  na  rynkach  nośników  energii  generują  potrzebę wygaszania  określonych 

rodzajów produkcji (12%) lub nawet likwidacji działalności w perspektywie kilku, kilkunastu lat (14%). 

Mimo istotnych wyzwań związanych ze zmianami na rynku energii, większość przedsiębiorstw nie 

posiadało polityki zarządzania wykorzystaniem nośników energii (73%  ankietowanych). Jedynie  7% 

badanych przedsiębiorstw realizowało długookresową politykę w tym zakresie, a 20% koncentrowało się 

na bieżącym zarządzaniu kwestiami energetycznymi.  
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Co więcej, mniej niż połowa firm wprowadza (12%) lub planuje wprowadzić (30%) zmianę struktury 

wykorzystania nośników energii.  Dla  zdecydowanej  większości  (73%)  tych  podmiotów  głównym 

czynnikiem  przemawiającym  za  wprowadzeniem  zmian  jest  ograniczenie  wrażliwości  sytuacji 

ekonomicznej  firmy na  zawirowania na  rynkach  surowców  energetycznych. Znacznie mniej  firm  (13%) 

traktowało zmianę struktury nośników jako element strategii dekarbonizacyjnej firmy. 

Wykres 114 Odsetek firm zmieniających strukturę 

wykorzystania nośników energii [w % firm] 

 

Wykres 115 Odsetek  firm  badających  ślad 

węglowy  generowany  swoją  działalnością  [w % 

firm] 

 
Źródło: dane AR NBP   Źródło: dane AR NBP  

Jednocześnie działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 oraz dążenia do neutralności klimatycznej 

realizowała około 1/3 ankietowanych firm, a dla  11%  stanowiły one  istotny  element długoterminowej 

strategii firmy. Głównym czynnikiem skłaniającym firmy do realizacji – obecnie lub w przyszłości ‐  działań 

nakierowanych  na  osiągnięcie  neutralności  klimatycznej  było  poczucie  odpowiedzialności  za  stan 

środowiska (63% prowadzących tego typu działania), ale także dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia 

działalności (61%), zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej (56%) i obowiązki prawne (51%). 

Przedsiębiorstwa wskazywały  jednocześnie, że skale działań zmniejszających emisję CO2 ogranicza brak 

ich  opłacalności  ekonomicznej  (49%  przedsiębiorstw  dostrzegających  te  ograniczenia)45  oraz  brak 

możliwości  ich  sfinansowania  (47%).  Znaczna  część  firm  nie  realizuje  takich  działań  także  z  powodu 

przekonania o braku znaczącego wpływu ich  działalności na sytuację klimatyczną (34%). Dalsze 24% firm 

deklarowało,  że nie  interesuje  się  tymi zagadnieniami. Należy  też zaznaczyć,  że 35%  respondentów nie 

potrafiło ocenić wielkości  emisji CO2 generowanej przez  firmę.  Jedynie 14%  respondentów badało  ślad 

węglowy, powstający w wyniku działalności własnej46, a kolejne 16% sygnalizowało chęć rozpoczęcia tego 

typu badań w najbliższej przyszłości.  

 

 

 
44 Na pytanie o ewentualne konsekwencje zmian na rynku nośników energii odpowiedziało ok. 70% badanych przedsiębiorstw 
45 Na pytanie dotyczące czynników ograniczających działania firmy w kierunku dekarbonizacji odpowiedziało ok. 35% badanych  
46 Zdecydowaną większość tej grupy stanowiły podmioty duże o obrocie przekraczającym 10 mln euro 
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Wykres 116 Odsetek  firm  realizujących  cele 

związane  z  dekarbonizacją  i  dążeniem  do 

neutralności klimatycznej  [w % firm] 

 

Wykres 117 Odsetek firm o przyjętym horyzoncie 

osiągnięcia neutralności klimatycznej [w % firm]  

 

Źródło: dane AR NBP   Źródło: dane AR NBP  

Choć część przedsiębiorstw deklarowało realizację pewnych działań nakierowanych  na ograniczenie emisji 

CO2, aż 72% firm nie miało przyjętego horyzontu osiągnięcia neutralności klimatycznej.  Jedynie  6% 

badanych  planuje  jej  osiągnięcie  do  2030  r.,  a  kolejne  17%  ‐ w  dalszej  perspektywie. W  grupie  firm 

planujących  działania  w  kierunku  neutralności  klimatycznej  blisko  23%  wskazało,  że  zostaną  one 

sfinansowane  głównie  ze  środków  własnych,  a  17%  firm  sygnalizowało  konieczność  wykorzystania 

zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków pomocowych z UE (12%) i kredytu bankowego (5%). 

Wykres 118 Główne źródła finansowania działań w 

kierunku neutralności klimatycznej [w % firm] 

 

Wykres 119 Odsetek  firm uzyskujących  z OZE 

znaczące  pokrycie  zapotrzebowania  na  energię 

elektryczną, cieplną [w % firm] 

 

Źródło: dane AR NBP   Źródło: dane AR NBP  

Odnawialne źródła energii są nadal stosowane przez mniejszość firm (30%), wśród których większość 

(17% próby) wykorzystuje je w niewielkiej ‐ w  stosunku do  całkowitego zapotrzebowania na  energię 

elektryczną i cieplną – skali. Jednocześnie należy zaznaczyć, że blisko 34% badanych potwierdziło plany 
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budowy własnych źródeł OZE do końca 2023 r. W najbliższym roku firmy planują także wymianę, zakup 

maszyn  i  urządzeń  o  wyższej  efektywności  energetycznej  (36%  badanych),  poprawę  efektywności 

energetycznej  w  procesach  produkcyjnych  (33%)  oraz  wymianę  i  zakup  niskoemisyjnych  środków 

transportu (31%). 
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Płynność i finansowanie działalności  

1. Płynność i regulowanie zobowiązań 

W III kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa firm po raz kolejny się pogorszyła, pozostała jednak relatywnie 

dobra. W szczególności utrzymał się – trwający od połowy 2021 r. – spadek średniej płynności gotówkowej 

(wskaźnika I st., do 0,39 s.a. z 0,41 s.a. w II kw.) i szybkiej (wskaźnika II st., do 1,04 s.a. z 1,06 s.a. w II kw.). 

Poziom  tych wskaźników  był  jednak  nadal wyższy  od  ich wieloletnich  średnich  (odpowiednio  0,38 s.a. 

i 1,02 s.a.). O dalszym  spadku  wskaźnika  I st.  zdecydowało  spowolnienie  wzrostu  inwestycji 

krótkoterminowych47  (do  14%  r/r  z  17,9%  r/r w  II  kw.) wobec  stabilnego  i wyraźnie  szybszego wzrostu 

zobowiązań  krótkoterminowych  (27,5 % r/r).  Obniżenie  się  dynamiki  inwestycji  krótkoterminowych, 

wynikało  m.in.  z  wygasających  efektów  uruchomionych  po  wybuchu  pandemii  tarcz  wspierających 

płynność sektora i nastąpiło mimo relatywnie szybkiego wzrostu środków pieniężnych i innych aktywów 

pieniężnych  (14,7%  r/r;  wynikającego  z  wysokiej  dynamiki  depozytów  terminowych  przedsiębiorstw). 

Według  danych  NBP  ze  sprawozdawczości  banków,  na  koniec  października  2022 r.  tempo  wzrostu 

depozytów  terminowych wyniosło  164%  r/r,  co  – mimo  spadku  depozytów  bieżących  (o  12,3%  r/r)  – 

zdecydowało o utrzymaniu się wzrostu depozytów ogółem sektora przedsiębiorstw na poziomie ponad 11% 

r/r.  

Na zbliżony obraz sytuacji płynnościowej firm wskazuje także kształtowanie się odsetka firm notujących 

tzw. bezpieczny  (tj.  przekraczający  0,2)  i niski  (tj.  niższy  od  0,1)  poziom wskaźnika płynności 

gotówkowej48. Udział firm z bezpiecznym poziomem płynności gotówkowej w III kw. obniżył się do 52,8% 

(z 53,6% w II kw.), pozostając na poziomie zbliżonym do notowanego przed kryzysem pandemiczny (52% w 

IV kw. 2019 r.) i nieco wyższym od wieloletniej średniej (50,5%). Jednocześnie wzrósł odsetek firm o niskiej 

 
47  W  skład  których  wchodzą  środki  pieniężne  i  inne  aktywa  pieniężne  (stanowiące  ok.  63%  inwestycji  krótkoterm., 

krótkoterminowe papiery wartościowe (stanowiące ok. 33% inwestycji krótkoterm.) oraz pozostałe inwestycje krótkoterminowe. 
48 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie. 

Wykres 120 Wskaźniki  płynności  szybkiej  (II st.) 

i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

Wykres 121 Dynamika  składowych  wskaźników 

płynności [w %.] 

   

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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płynności  (do 34,5% z 34,1% w  II kw.  ), przy czym nadal kształtował się on poniżej wieloletniej  średniej 

(37,4%).  

W większości grup branżowych49 (sekcji PKD) w III kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa nie pogorszyła się 

istotnie względem II kw. Wyraźniejszy spadek  płynności  zanotowano  natomiast m.in. w  energetyce  i 

usługach.  Z  kolei  w  górnictwie  płynność  istotnie  wzrosła  w  związku  z  silnym  przyrostem  środków 

pieniężnych. Co istotne, w zdecydowanej większości sekcji PKD (6 na 8 badanych) sytuacja płynnościowa 

jest lepsza niż w okresie tuż przed wybuchem pandemii (na co wskazują wyższe odsetki firm o bezpiecznym 

poziomie płynności gotówkowej). Tylko w energetyce udział podmiotów utrzymujących płynność powyżej 

wartości  referencyjnej  obniżył  się  do  historycznie  niskiego  poziomu:  istotne  pogorszenie  sytuacji 

płynnościowej  w  tej  sekcji  wynikało  jednak  z  szybszego  wzrostu  zobowiązań  niż  inwestycji 

krótkoterminowych.  

W III kw. 2022 r. pogorszenie płynności w ujęciu kwartalnym notowane było w firmach niezależnie od 

sektora własności (choć w przedsiębiorstwach sektora publicznego było silniejsze niż wśród prywatnych, 

z kolei w ujęciu według formy własności w klasie podmiotów prywatnych krajowych odnotowano niewielką 

poprawę płynności w ujęciu kwartalnym, a w firmach zagranicznych dalszy niewielki spadek) i wielkości 

zatrudnienia. Sytuację płynnościową istotnie różnicowała natomiast aktywność na rynkach 

zagranicznych: wyraźne  pogorszenie  płynności widoczne  było w  klasie  importerów,  co można wiązać 

zarówno  ze wzrostem  cen  importowanych  surowców,  jak  i  osłabieniem  kursu  złotego.  Lepszą  sytuację 

płynnościową miały  firmy,  które  równoważyły  niekorzystne  cenowo  efekty  importu  eksportem.  Jednak 

i w tej  grupie  płynność  powoli  się  obniża. Wzrost wskaźnika  płynności  odnotowano  natomiast w klasie 

eksporterów, a także firm zorientowanych na rynek krajowy.  

 
49 Analiza na poziomie działów wskazuje,  że w 15 działach PKD  (na 76) wskaźnik płynności  spadł poniżej długookresowej 

średniej, ale nadal przekracza wartość referencyjną. Do działów tych należy m.in.: produkcja: odzieży, wyrobów tekstylnych, 

maszyn i urządzeń, metalowych wyrobów gotowych, artykułów spożywczych, handel detaliczny i handel hurtowy bez handlu 

pojazdami. 

Wykres 122 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 

miesięczne, r/r]  

Wykres 123  Odsetek  przedsiębiorstw  ze  wsk. 

płynności przekraczajacymi referencyjne poziomy 

   
Źródło: Stat. monetarna i finansowa NBP, opracowanie NBP  Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Według danych SM NBP także w IV kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pogorszyła się. 

Odsetek  firm  deklarujących  brak  problemów  z  płynnością  spadł  do  75,8%  (s.a.,  z  77%  s.a. w  III  kw.)  i 

ukształtował  się  nieco  poniżej  długookresowej  średniej  (76,5%  s.a.).  Spadek odsetka firm płynnych 

odnotowano w większości z analizowanych przekrojów.  

 

 

 

 

 

Wykres 124 Wskaźnik  płynności  gotówkowej  w 

działach, w których wskaźnik płynności obniża się 

od  początku  2022 r,  a  ostatni  odczyt  był  poniżej 

średniej długookresowej 

Wykres 125 Wskaźnik  płynności  gotówkowej wg 

udziału importu i eksportu 

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

Wykres 126 Wskaźnik  płynności  gotówkowej  w 

sekcjach PKD [w pkt.] 

Wykres 127  Ocena  płynności  przedsiębiorstw 

(saldo)  na  tle  oceny  sytuacji  płynnościowej  (ods. 

odp.) 

 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 128 Odsetek (s.a.) firm płynnych w klasach 

wg sekcji PKD 

Wykres 129 Odsetek (s.a.) firm płynnych w klasach 

wg docelowego rynku zbytu 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP   Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W formułowanych w IV kw. 2022 r. prognozach sytuacji płynnościowej w horyzoncie 12 miesięcy udział 

firm przewidujących jej pogorszenie – choć obniżył się wobec poprzedniego kwartału – nadal jest wyższy 

niż firm oczekujących jej poprawy.  Według  ankietowanych  firm  płynność  będzie  w  dalszym  ciągu 

ograniczana przez szybszy wzrost cen nabycia materiałów i surowców niż cen sprzedawanych wyrobów i 

usług50,  znajdujący  odzwierciedlenie  we  wzroście  udziału  zapasów  i  spadku  udziału  inwestycji 

krótkoterminowych  (w  tym:  środków  pieniężnych)  w  sumie  bilansowej.  Przekonanie o pogorszeniu 

sytuacji płynnościowej w perspektywie roku przeważa w większości z analizowanych przekrojów. 

Jednocześnie niemal we wszystkich grupowaniach oczekiwania te są mniej pesymistyczne niż w poprzednim 

kwartale.  

Wykres 130  Prognoza  sytuacji  płynnościowej 

przedsiębiorstw [saldo ocen] 

Wykres 131 Wsk. oceny sytuacji płynnościowej firm 

[saldo  ocen]  na  tle  różnicy  prognozowanych 

wzrostów cen nabycia i sprzedaży [w %] 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP   Źródło: dane GUS; obliczenia własne; Szybki Monitoring NBP 

 
50 Wskaźnik poziomu kosztów pogorszył się z 93% do 93,7% r/r. 
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W III kw. 2022 r. przeciętny okres transformacji środków pieniężnych51 zainwestowanych w działalność 

bieżącą nie zmienił się istotnie wobec poprzedniego kwartału (wyniósł 35,03 dni wobec 35,04 w II kw. 2022 

r.), kształtując się blisko długoterminowej średniej wynoszącej 35,2 dnia. Niższa od wieloletniej średniej52, a 

także wartości notowanej w poprzednim kwartale była długość cyklu rozliczenia należności (37,1 dnia wobec 

37,6 dnia w  II kw. 2022r). W przypadku  cyklu zobowiązań z tytułu dostaw  i usług wartość bieżąca była 

wyższa względem wcześniejszego kwartału (39,8 dnia wobec 39,1 dnia w II kw. 2022r.). Relatywnie krótkie 

cykle  wynikały  z  szybkiego  wzrostu  przychodów  ze  sprzedaży,  przy  wyraźnie  wolniejszym  wzroście 

należności  i  –  nieznacznie  –  zobowiązań  z  tytułu  dostaw  i  usług53.  Towarzyszył  temu  silny  przyrost 

zapasów54 (39% r/r), co przełożyło się na wydłużenie ich cyklu. Dynamiczny wzrost zapasów przełożył się 

na wzrostu ich udziału w aktywach obrotowych do historycznie wysokiego poziomu (30% wobec średniej 

długoterminowej 28%).  

W układzie branżowym najdłuższe cykle konwersji środków pieniężnych notowano w budownictwie 

i przetwórstwie przemysłowym.  Systematyczne  skracanie  cyklu  konwersji  gotówki  (od  połowy  2019 r.) 

widoczne jest w usługach, co jest pochodną skracającego się cyklu należności z tytułu dostaw i usług. Z kolei 

skrócenie  cyklu  konwersji  gotówki w  górnictwie wynikało  z  radykalnego  skrócenia  cyklu  zapasów. W 

transporcie i handlu utrzymał się krótki cykl konwersji gotówki.  

Cykl konwersji gotówki największych firm pozostaje wyraźnie krótszy niż w pozostałych klasach 

przedsiębiorstw, a różnica ta powiększyła się. W  klasie  firm  zatrudniających  powyżej  2000  osób  cykl 

zobowiązań z  tytułu dostaw  i usług  jest bowiem standardowo dłuższy niż cykl należności z  tego  tytułu. 

Przeciwna zależność obserwowana  jest wśród mniejszych firm. Powiększająca się różnica długości cykli 

między klasami wielkości przedsiębiorstw wskazuje na coraz silniejszą pozycję największych 

podmiotów w rozliczeniach z kontrahentami.  

Analiza zdolności przedsiębiorstw do utrzymania płynności wskazuje, że ryzyko powszechnej utraty 

wypłacalności przez firmy pozostaje niskie55. Ograniczeniu tego ryzyka sprzyja upowszechnienie się – w 

reakcji na pojawiające się problemy z terminowością płatności – przyjmowania zaliczek na poczet dostaw, co 

znalazło  odzwierciedlenie  w  wysokim  poziomie  zaliczek  w  relacji  do  sprzedaży.  O  utrzymującej  się 

relatywnie wysokiej, przeciętnej wypłacalności  sektora  świadczy wysoki poziom kapitału pracującego w 

relacji do przychodów ogółem (48,3% s.a. wobec długookresowej średniej równej 42,2% s.a.).  

 

 
51 Cykl konwersji gotówki obliczono  jako sumę cyklu należności z  tyt. dostaw  i usług  i cyklu zapasów pomniejszoną o cykl 

zobowiązań z tyt. dostaw i usług.  
52 Średnia długoterminowa cyklu należności z tyt. dostaw i usług wyniosła 42,3 dnia, a zobowiązań z tyt. dostaw i usług 41,6 

dnia. 
53 Jednocześnie medianowych dynamika rozliczeń handlowych (zobowiązań i  należności z tyt. dostaw i usług) obniżyła się w 

większym stopniu niż dynamika przychodów. 
54 O stanie zapasów w sektorze przedsiębiorstw szerzej można przeczytać w rozdziale: Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
55 Według danych COIG dynamika upadłości i restrukturyzacji firm na koniec 2022 r. wyniosła 19% r/r. Wprowadzone zmiany 

w  regulacjach  restrukturyzacyjnych  przyczyniły  się  do  ograniczenia  liczby  wniosków  o  upadłości  na  rzecz  wniosków  o 

restrukturyzację.  Szerzej:  coig.com.pl  O  trudnej  sytuacji  w  sektorze  świadczyć  mogą  również  statystyki  dot.  zawieszeń 

działalności  gospodarczej. Według  danych  GUS  tempo  przyrostu  liczby  zawieszonych  działalności wpisanych  do  rejestru 

REGON  na  koniec  października  2022 r.  sięgnęło  17,7%  r/r  (pozostając  w  wyraźnym  trendzie  wzrostowym).  Szerzej: 

stat.gov.pl/obszary‐tematyczne/podmioty‐gospodarcze‐wyniki‐finansowe/zmiany‐strukturalne‐grup‐podmiotow 
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W IV kw. 2022 r. po raz kolejny pogorszyła się deklarowana zdolność firm do regulowania zobowiązań 

pozabankowych. Brak  problemów w  tym  obszarze deklarowało wyraźnie mniej  firm  niż  rok wcześniej 

(odpowiednio  73,8%  s.a.  i  79,3%  s.a. w  analogicznym kwartale  2021 r.),  choć nieco więcej niż  średnio w 

dłuższym okresie  (72,1%  s.a.). Negatywny wpływ na  jakość  ich obsługi może mieć  silniejszy wzrost  cen 

materiałów  i  surowców niż cen  sprzedawanych produktów, co przyczynia  się do wzrostu zobowiązań z 

tytułu dostaw i usług i ich udziału w sumie bilansowej (do 14,7% s.a. w III kw. wobec 14,6% s.a. w II kw. 

2022 r. i 13% s.a. w III kw. 2021 r.), zwiększając prawdopodobieństwo pojawiania się problemów płatniczych.  

Około 47% respondentów deklaruje, że posiada przeterminowane zobowiązania (wzrost  r/r  i kw/kw), 

a ponad 72% - przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług  (tylko  niewielki  spadek  kw/kw). 

Najczęściej wartość nieuregulowanych w terminie płatności nie przekracza 10% należności lub zobowiązań 

z tytułu dostaw i usług (odpowiednio w przypadku 72% i 73% firm posiadających takie rozliczenia).  

W większości analizowanych przekrojów deklarowana jakość bieżącej obsługi zobowiązań 

pozabankowych pogorszyła się w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy  spadek 

Wykres 132 Cykl  rozliczeniowy  należności 

i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów 

[w dniach] 

Wykres 133 Dynamika  przychodów  netto  ze 

sprzedaży i zaliczek otrzymanych na poczet dostaw 

[r/r] oraz relacja zaliczek do obrotów [w %] 

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

Wykres 134 Relacja kapitału pracującego do przychodów ogółem [w %] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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odsetka  firm  terminowo obsługujących  te zobowiązania notowano w energetyce. Udział  firm  terminowo 

regulujących zobowiązania obniżył się także w przetwórstwie przemysłowym, choć pozostaje on wyższy od 

długookresowej średniej. W grupie przedsiębiorstw usługowych udział podmiotów terminowo regulujących 

zobowiązania był stabilny i wysoki: wyższy od długookresowej średniej, choć nieznacznie niższy niż przed 

kryzysem pandemicznym. Wzrost udziału  takich  firm  odnotowano natomiast wśród hoteli  i  restauracji, 

czemu  sprzyjała  stopniowa  odbudowa popytu na  ich usługi po  okresie  obowiązywania pandemicznych 

ograniczeń. Poprawę obsługi zobowiązań obserwuje się także w handlu detalicznym56.  

Pogorszenie jakości obsługi zobowiązań pozabankowych obserwowano zarówno wśród eksporterów, jak i 

firm zorientowanych na  rynek krajowy, przy czy problemy z  terminowością płatności handlowych w  tej 

drugiej grupie firm były wyraźnie rzadsze.  

 

 

 
56 Natomiast w handlu hurtowym terminowość rozliczeń była wysoka, ale obniżała się. 

Wykres 135 Obsługa zobowiązań handlowych [odsetek odpowiedzi] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP; Szybki Monitoring NBP 
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2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 

W III kw. 2022 r. suma bilansowa sektora przedsiębiorstw wzrosła o 15,7% r/r. Wzrost strony pasywnej 

bilansu wynikał w niemal połowie z istotnego wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 27,5% r/r), 

w tym szybko zwiększających się zobowiązań z tytułu dostaw i usług (wzrost o 30,5% r/r). Istotny wkład (ok. 

1/3) do wzrostu sumy bilansowej miał  także wzrost kapitałów własnych  (11% r/r). W mniejszym stopniu 

wzrost pasywów wynikał ze zwiększenia zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (17,4% r/r). 

W III kw. 2022 r. średni poziom zadłużenia ogólnego wzrósł do historycznie wysokiego poziomu (55% s.a. 

przy  medianie  równej  50%  s.a.).  Wzrost  zadłużenia  wynikał  z  dynamicznie  rosnącego  zadłużenia 

krótkoterminowego  (26% r/r),  któremu  towarzyszyło  zwiększanie  się  –  choć  wolniejsze  ‐  zobowiązań 

długoterminowych  (8,8% r/r).  Mimo  wysokiego  poziomu  zadłużenia  sektora,  odsetek  przedsiębiorstw 

z ujemnymi kapitałami własnymi utrzymał się na niskim poziomie (5,4% firm)57. 

Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący  długoterminowe  zaangażowanie  kapitałów 

w finansowanie działalności, ponownie się obniżył, osiągając poziom 64,3% (s.a.) i ukształtował poniżej 

długookresowej średniej (68,9% s.a.). Negatywnie na wartość tego wskaźnika oddziaływał spowolniający 

wzrost  zobowiązań  długoterminowych.  Z  kolei  wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych 

w finansowanie majątku trwałego wzrósł i kształtował się na poziomie 84% s.a.  (wobec  średniej 

długookresowej  równiej 82,1%  s.a.). Wynikało  to z wyraźnie  szybszego wzrostu kapitałów własnych niż 

aktywów trwałych (11% r/r wobec 6,5% r/r). Na wysokim poziomie na tle historycznych danych ukształtował 

się udział firm wykazujących pełne pokrycie wartości aktywów trwałych kapitałem własnym (62%).  

Według danych NBP58  na koniec października 2022 r.  dynamika  zadłużenia kredytowego sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych ponownie wzrosła (do 14,2% r/r). Dynamikę tę podwyższał efekt niskiej 

 
57 Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych, ich udział nie przekracza 5% w przypadku 

przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy bilansowej.  
58 Ostatnie dostępne dane. Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 

Wykres 136 Wskaźnik  zadłużenia  ogólnego 

i wskaźnik trwałości finansowania [w %] 

Wykres 137 Wskaźniki  struktury  finansowania 

[odsetki firm] 

 
 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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bazy związany z ograniczony popytem na kredyt w okresie dostępności środków z tzw. tarcz finansowych59, 

a także wzrost dużych, pojedynczych zaangażowań.  Wzrost  zadłużenia  kredytowego  sektora  przy 

obniżającym  się odsetku  firm  aplikujących o  finansowanie bankowe  (i obniżającej  się deklarowanej  jego 

dostępności60) wskazuje  na  zwiększenie  się  koncentracji  tego  zadłużenia. Struktura wzrostu zadłużenia 

świadczy o utrzymującym się wysokim zapotrzebowaniu firm na finansowanie kapitału pracującego 

i wyraźnie niższym – choć rosnącym – na projekty rozwojowe. Wartość kredytów bieżących zwiększyła się 

o ponad 30% r/r, podczas gdy kredytów inwestycyjnych jedynie o 4% r/r61.   

Kierunek  i  struktura  zmian  zadłużenia  z tytułu  kredytów  i pożyczek  od  jednostek  powiązanych,  jak 

i niepowiązanych62 w sprawozdaniach GUS jest zbieżna z danymi statystyki bankowej NBP. Na koniec III 

kw. 2022 r. zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło (o 17% r/r), a jego udział w sumie 

bilansowej  przedsiębiorstw  ukształtował  się w  pobliżu  długookresowej  średniej  (14,7% wobec  średniej 

równej  15%). Głównym  źródłem wzrostu  zadłużenia  było  zadłużenie  krótkoterminowe,  a  – w  podziale 

według wielkości podmiotów – zadłużenie sektora dużych przedsiębiorstw63. Z kolei w przekroju według 

form własności  znaczący  (blisko ¼) wkład do wzrostu  zadłużenia  sektora miał  silny wzrost  zadłużenia 

spółek Skarbu państwa. W układzie branżowym wzrost zadłużenia kredytowego i pożyczkowego wynikał 

głównie ze zmian zadłużenia firm przemysłowych (wzrost o 15 % r/r), handlowych (wzrost o 20 % r/r) oraz 

energetycznych  (wzrost  o  55 % r/r)64.  Wzrost  zadłużenia  wygenerowały  głównie  firmy  prowadzące 

działalność  eksportowo‐importową,  które  notowały  silny  wzrost  zapotrzebowania  na  finansowanie 

działalności bieżącej i jednocześnie zwiększały nakłady inwestycyjne.  

Wykres 138 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r]  Wykres 139 Dynamika zmian zadłużenia z  tytułu 

kredytów i pożyczek i sekcyjna struktura wpływu 

[w %, r/r] 

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

 
59 W efekcie kredyty i inne należności od sektora przedsiębiorstw finansowych przekroczyły wartość nominalną z marca 2020 r. 

dopiero w I połowie ub.r. 
60 O nierównomiernie rozłożonym popycie na kredyt i jednocześnie zaostrzeniu warunków finansowania sektora przedsiębiorstw 

informują banki. Szerzej: rynek_kredytowy_2022_4.pdf (nbp.pl) 
61 W szczególności niska była dynamika kredytów na nieruchomości.  
62 Różnice w danych NBP  i GUS wynikają z odmiennej definicja sektora przedsiębiorstw oraz uwzględnienia w danych GUS 

także zobowiązań pożyczkowych. Źródła te należy traktować komplementarnie.  
63 Według BIK kontynuację spadku zarówno liczby, jak i wartości kredytów odnotowuje się w sektorze mikro. Szerzej: Newsletter 

BIK ‐ Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (październik 2022 r.) 
64  Spadek  zadłużenia  odnotowano  natomiast  w  usługach,  gdzie  obniżyło  się  zapotrzebowanie  na  kredyty  i pożyczki 

krótkoterminowe. 
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Wykres 140  Dynamika  zmian  zadłużenia  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek  krótko‐  (lewa  oś) 

i długoterminowych (prawa oś odwrócona) i sektorowa struktura wpływu [w %, r/r] 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

Według danych SM NBP w IV kw. 2022 r. dostępność finansowania bankowego pogorszyła się. Głównymi 

przyczynami wydania negatywnej decyzji kredytowej były czynniki niezależne od przedsiębiorstwa  (np. 

obniżenie maksymalnej dostępnej kwoty kredytu) lub brak zdolności kredytowej.  

Mniejszej dostępności kredytów bankowych towarzyszył spadek popytu na to źródło finansowania65. 

Odsetek  firm  korzystających  z  kredytów  bankowych  obniżył  się,  co  sugeruje,  że  wzrost  zadłużenia 

obserwowany na danych NBP wynika z zaciągania kredytów na wyższe kwoty przez mniejszą grupę firm.  

Rosną utrudnienia w dostępie do finansowania bankowego dla budownictwa, w którym firmy zmagają 

się z zaostrzonymi warunkami kredytowymi66 i częstszymi odmowami udzielenia kredytów. Budownictwo 

mierzy się z jednej strony z problemem rosnących kosztów, a z drugiej – z utrudnieniami upłynnienia własnej 

produkcji. Pogarszającą się dostępność kredytów bankowych – przy wysokim zapotrzebowaniu – notowały 

spółki Skarbu Państwa. Z kolei wysoką skuteczność aplikowania deklarowały duże firmy, przedsiębiorstwa 

działające w energetyce i spółki samorządowe.  

 

 

 

 

 

 

 
65  Spadek  popytu  na  kredyt  we  wszystkich  segmentach  kredytów  prognozowały  i  obserwowały  banki.  Szerzej: 

rynek_kredytowy_2022_4.pdf (nbp.pl) 
66 Szerzej: rynek_kredytowy_2022_4.pdf (nbp.pl) 
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W III kw. 2022 r. średnia zdolność sektora przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego 

i pożyczkowego utrzymała się na wysokim poziomie (powyżej średniej długookresowej)67. Sprzyjał temu 

wciąż silny wzrost wyniku finansowego netto w okresie I‐III kw. 2022 r. przy relatywnie niskim zadłużeniu 

kredytowym i pożyczkowym firm przekładającym się na ograniczony wzrost obciążeń odsetkowych.  

Tym niemniej w części sekcji PKD wskaźnik obsługi zobowiązań kredytowych i pożyczkowych lekko 

spadł w ujęciu rocznym. W energetyce, dostarczaniu wody i odprowadzanie ścieków oraz przetwórstwie 

przemysłowym  ukształtował  się  poniżej  długookresowej  średniej. Natomiast w  górnictwie  zanotowano 

wzrost  wskaźnika  obsługi  zadłużenia,  dzięki  poprawie  wyniku  finansowego  netto  i  bardzo  niskiemu 

zadłużeniu kredytowemu i pożyczkowemu.  

 
67 Po raz kolejny obniżyła się natomiast wartość medianowa tego wskaźnika, przy czym jego spadek był najgłębszy w firmach 

które charakteryzowały się bardzo wysokim  jego poziomem. W pierwszym kwartylu  firm zmiany wskaźnika były natomiast 

niewielkie. 

Wykres 141 Odsetki złożonych i zaakceptowanych wniosków kredytowych w wybranych przekrojach 

   

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 142 Średni  i medianowy wskaźnik  obsługi 

zadłużenia z nadwyżki finansowej [w pkt.]  

Wykres 143  Wskaźniki  obsługi  zadłużenia 

z nadwyżki finansowej w sekcjach PKD [w pkt.] 

 
 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP  Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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W IV kw. 2022 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego 

obniżyła się68. Nadal jednak 93,2% ankietowanych w SM NBP podmiotów nie zgłaszało z tym problemów 

(wobec  długookresowej  średniej  wynoszącej  93,6%).  Pogorszenie  terminowości  obsługi  zadłużenia 

kredytowego w  ujęciu  rocznym  zadeklarowały  firmy  z  sektora MSP  (przede wszystkim mikro),  firmy 

usługowe  i  budowlane,  importerzy  i  eksporterzy. Pogłębiły  się  problemy  z  terminowością  regulowania 

zobowiązań w klasie  firm prywatnych krajowych. Wysoką  jakością obsługi  charakteryzują  się natomiast 

przedsiębiorstwa  zagraniczne.  Stabilna  i  dobra  sytuacja  w  tym  zakresie  utrzymuje  się  w handlu  oraz 

w przetwórstwie przemysłowym.  

Formułowane w IV kw. 2022 r. prognozy zdolności do terminowej obsługi zobowiązań kredytowych 

wskazują na jej oczekiwaną poprawę w perspektywie 12 miesięcy. Pogorszenia  terminowości  obsługi 

zobowiązań oczekują natomiast przedsiębiorstwa działające w energetyce oraz w transporcie. 

Prognozy SM NBP wskazują na osłabienie popytu na kredyt w I kw. 2023 r. - obniżył się odsetek firm 

zamierzających zwiększyć wykorzystanie finansowania bankowego (do  22,3%  z  25,4%  kwartał 

wcześniej)69. W  szczególności ‐ wobec prognozowanego  osłabienia  aktywności  inwestycyjnej  i  obniżenia 

udziału  firm  planujących  sfinansowanie  inwestycji  kredytem  bankowym  – osłabione pozostanie 

zapotrzebowanie na długoterminowe finansowanie bankowe70. Można natomiast spodziewać się wzrostu 

zapotrzebowania przedsiębiorstw na finansowanie kapitału pracującego.  

Osłabienie popytu na finansowanie bankowe przewidywane jest w większości przekrojów. Jego umocnienie 

prognozowane  jest  jedynie w  firmach  sektora  energetycznego  oraz dużych przedsiębiorstwach,  spośród 

 
68 Obserwuje się niski, obniżający się udział kredytów o obniżonej jakości zarówno w sektorze dużych firm, jak i w sektorze MSP. 

Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 
69 Odsetek firm planujących spłatę kredytu pozostał na poziomie sprzed kwartału, ale spadł r/r. 
70 Odsetek przedsiębiorstw planujących rozpocząć nowe inwestycje w nadchodzącym kwartale pozostał niski, w szczególności 

w przetwórstwie i usługach, które charakteryzują się relatywnie wysokim wykorzystaniem finansowania bankowego.  

Wykres 144 Deklarowana  obsługa  zadłużenia 

kredytowego  i struktura  przyczyn  odmownych 

rozpatrzeń wniosków [odsetki odpowiedzi]  

Wykres 145 Prognozy  obsługi  zobowiązań 

kredytowych [odsetki odpowiedzi] 

Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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których najsilniejszy wzrost popytu oczekiwany jest w podmiotach działających w handlu i przetwórstwie 

przemysłowym.  

Wykres 146  Prognoza  popytu  na  kredyt  [odsetki 

odpowiedzi]  

Wykres 147  Źródła  finansowania  nowych 

inwestycji [w odsetku firm planujących rozpoczęcie 

inwestycji] 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 148 Prognoza popytu na kredyt w przekrojach [odsetki odpowiedzi] 

   
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Ceny producentów 
W III kw. 2022 r. wzrost cen produkcji w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych przyspieszył do 19,6% 

r/r (wobec 18,5% r/r w poprzednim kwartale oraz 14,2% r/r w I kw. 2022 r.) i ukształtował się na najwyższym 

poziomie od ponad 20  lat71. Jednocześnie zmiana dynamiki cen produkcji była wyraźnie niższa niż we 

wcześniejszych miesiącach (1,1  pkt.  proc. wobec  4,3  pkt.  proc. w  poprzednim  kwartale). Na  słabnięcie 

wzrostu dynamiki cen produkcji w III kw. 2022 r. wskazywały także oceny przedsiębiorstw formułowane w 

poprzedniej edycji SM NBP. Osłabienie wzrostu inflacji cen producenta wynikało głównie z jej stabilizacji w 

przemyśle (25,2% r/r, wobec 24,8% r/r w II kw. 2022 r.), odpowiadającym za około 45% produkcji globalnej72. 

Towarzyszyło  temu  jednak  przyspieszenie  inflacji  cen  producenta w  sektorach  usługowych,  a  także w 

transporcie oraz handlu73.  

Wykres 149  Roczna  dynamika  wskaźnika  cen 

produkcji globalnej w SP, zużycia pośredniego oraz 

PPI  [w %]  

Wykres 150  Wpływ  zmian  cen  w  sekcjach  na 

dynamikę  cen  produkcji  globalnej  w  sektorze 

przedsiębiorstw [w pp.] 

 
Uwaga:  dane  o  PPI w  IV  kw.  2022  r. w  oparciu  o  październik  i 

listopad 

 

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

W III kw. 2022 r. dynamika cen zużycia pośredniego sektora przedsiębiorstw ukształtowała się na 

poziomie zbliżonym do odnotowanego w poprzednim kwartale (21,9% r/r wobec 21,6% w II kw.) i nadal 

była wyższa od dynamiki cen produkcji74. Jednocześnie  spowolnił wzrost  ceny  relatywnej zaopatrzenia 

względem produkcji, zatem i negatywny wpływ tego czynnika na kształtowanie się wskaźnika rentowności 

na  działalności  operacyjnej  (por.  rozdział  Sytuacja  finansowa)  był mniejszy  niż w  poprzednim  kwartale. 

Dynamikę  cen  zużycia  pośredniego  podwyższały  głównie  szybko  rosnące  ceny  produkcji  dóbr 

 
71 Wskaźnik  cen  produkcji  oszacowano  na  podstawie  danych  o  produkcji  globalnej  z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności 

finansowej  i ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji  i Opieki  zdrowotnej, w  cenach bieżących  i w  cenach 

stałych. 
72 Z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego i usług publicznych. 
73 Ceny produkcji w handlu są odpowiednikiem marż. 
74 Wskaźnik  cen  zużycia pośredniego  oszacowano na podstawie danych  o  zużyciu pośrednim w poszczególnych  sektorach 

gospodarki (wg. Rachunków Narodowych) w cenach bieżących i w cenach stałych. 
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energetycznych75  (66,7%  r/r  wobec  63,2%  r/r  w  poprzednim  kwartale).  Jednocześnie  odnotowano 

spowolnienie wzrostu  cen produkcji pozostałych dóbr zaopatrzeniowych wytwarzanych przez przemysł 

(18,8% r/r, wobec 22% r/r w II kw. 2022 r.), co wpłynęło na zahamowanie tendencji wzrostowej dynamiki cen 

zużycia pośredniego sektora przedsiębiorstw. 

Dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w październiku i listopadzie wskazują na możliwy 

spadek dynamiki cen zużycia pośredniego w IV kw. 2022 r. Wyraźnie spowolniła bowiem dynamika cen 

produkcji  dóbr  energetycznych  (do  47,7%  r/r w  listopadzie)76  oraz  zaopatrzeniowych  (do  14,3%  r/r w 

listopadzie 2022 r.). W rezultacie wskaźnik PPI obniżył się do 20,9% r/r w listopadzie (wobec 25,2% r/r w III 

kw. 2022 r.).  

Wykres 151  Roczna  dynamika  wskaźnika  PPI  w 

głównych grupowaniach przemysłowych  [w %] 

Wykres 152 Notowania cen  ropy naftowej, węgla  i 

miedzi na rynkach światowych [w USD, indeksy sty. 

2017=100]  oraz  odsetek  przedsiębiorstw 

postrzegających  ceny  zaopatrzenia  jako  barierę 

działalności 

 
Uwaga:  dane  o  PPI w  IV  kw.  2022  r.  na  podstawie  informacji  z 

października oraz listopada. 

 

Źródło: Eurostat  Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 

Na spowolnienie wzrostu cen producenta w IV kw. 2022 r. wskazują także odpowiedzi przedsiębiorstw 

ankietowanych w SM NBP. Po niemal dwóch latach wzrostu, drugi kwartał z rzędu wyraźnie obniżył się 

bowiem  wskaźnik  presji  cenowej    (do  43,8  pkt.  s.a.  z  przeciętnie  54,5  pkt.  w  I  połowie  2022  r.),  co 

odzwierciedlało głównie spadek odsetka firm, które deklarowały wzrost cen oferowanych produktów (o 11,5 

pkt. proc., do 46,4% s.a.)77. Najsilniej wskaźnik presji cenowej obniżył się w budownictwie oraz w przemyśle, 

przy mniejszej skali jego spadku w handlu i  pozostałych usługach. 

 
75 Produkcja dóbr energetycznych obejmuje Górnictwo węgla, ropy naftowej oraz gazu; Produkcję koksu i produktów rafinacji 

ropy naftowej, Dostarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę oraz Pobór, uzdatnianie  i 

dostarczanie wody. 
76 Do obniżenia się dynamiki cen dóbr energetycznych przyczynił się głównie spadek dynamiki cen surowców energetycznych 

na rynku światowym (w tym w szczególności ropy naftowej) oraz spadek tempa deprecjacji złotego względem dolara (w ujęciu 

rocznym). 
77 Nieznacznie wzrósł (o 1,6 pkt. proc., do 4,6% s.a.) także udział podmiotów, które odnotowały spadek cen w IV kw. 2022 r. 
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Oczekiwania ankietowanych podmiotów wskazują na możliwe obniżenie dynamiki cen produkcji w 

I kw. 2023 r. Spadł bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć ceny oferowanych produktów 

(do 71,4% s.a. wobec 77,6% r/r s.a. w poprzednim kwartale) przy zbliżonej do odnotowanej przed kwartałem 

oczekiwanej skali podwyżki cen. 

Wykres 153  Oczekiwania  zmian  cen  produkcji 

własnej  oraz  cen  materiałów  i  surowców  w 

przyszłym kwartale [w pp.] 

Wykres 154 Czynniki mające decydujący wpływ na 

kształtowanie  ceny  produkcji  –  odesetek  firm 

wkazujących na dany czynnik 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Nieznaczne obniżenie się prognoz cen zaopatrzenia w materiały i surowce (s.a.)  ‐ z poziomu wyraźnie 

przekraczającego  wieloletnią  średnią  (7,1  pkt.  wobec  średniej  równej  0  pkt.) – wskazują na możliwe 

osłabienie presji kosztowej w I kw. 2023 r. Wyraźnie  spadł  także  udział  przedsiębiorstw  (do  21,7%  z 

rekordowych  26%  w  poprzednim  badaniu)  wskazujących  wzrost  kosztów  zaopatrzenia  jako  barierę 

funkcjonowania  przedsiębiorstwa. Tym  niemniej  czynnik  ten  pozostał  najczęściej  sygnalizowaną  barierą 

prowadzenia działalności. Dynamicznie rosnące ceny zaopatrzenia były także najważniejszym czynnikiem 

wpływającym  na  prognozy  cen  oferowanych  produktów,  choć  jego  znaczenie  nieco  się  obniżyło 

(wskazywało go 60% podmiotów wobec  65% w poprzednim badaniu)78. Wyraźnie wzrósł z kolei udział 

podmiotów stwierdzających, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost cen oferowanych produktów 

będą rosnące wynagrodzenia (do 15%, wobec 8,8% w poprzednim badaniu), co mogło wynikać ze wzrostu 

płacy minimalnej od początku 2023 r. Jednocześnie ankietowane podmioty relatywnie rzadko wskazywały 

w tym pytaniu na rolę zmian popytu (jedynie 2% firm), czy ruchy cen u konkurentów (3% firm).  

Przeprowadzona  analiza  wpływu  oczekiwanych  zmian  cen  czynników  produkcji  oraz  uwarunkowań 

popytowych na prognozy inflacji cen producentów79 sugeruje, że głównym elementem wpływającym na ceny 

producentów  są  rosnące  koszty  zaopatrzenia,  a  wzrost  kosztów  pracy,  pomimo  wzrostu  znaczenia 

względem poprzedniego badania, ma nadal wyraźnie mniejszy wpływ na poziom oczekiwanej inflacji cen 

 
78 Obniżyło się znaczenie cen surowców energetycznych (22% firm wobec 27,9% w poprzednim badaniu) oraz energii elektrycznej 

(15% firm wobec 16,8% w poprzednim badaniu). Lekko wzrosło natomiast znaczenie cen pozostałych materiałów i surowców 

(nie związanych z energią ‐ 22% firm wobec 20,8% w poprzednim badaniu). 
79 Wpływ  poszczególnych  czynników  oszacowano  na  podstawie  modelu  regresji  liniowej,  gdzie  zmienną  objaśnianą  jest 

prognozowany  przez  przedsiębiorstwo  wzrost  cen  produkcji  a  zmiennymi  objaśniającymi:  prognozowany  wzrost  cen 

zaopatrzenia, wzrost wynagrodzeń oraz prognozy popytu i sytuacji ekonomicznej. Wkłady poszczególnych czynników policzono 

jako iloczyny oszacowań parametrów oraz średnie wartości zmiennych ‐ dla kolejnych okresów. 
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producenta. Analiza  ta wskazała  także na niewielki wpływ uwarunkowań popytowych na prognozy cen 

produkcji, co potwierdza kosztowe źródła wzrostu cen producenta.  

Wnioski te są spójne z deklarowanym przez przedsiębiorstwa sposobem ustalania cen producenta. 

Największy odsetek ankietowanych (ok. 50% w AR NBP) wskazuje, że ceny są ustalane przede wszystkim w 

oparciu o koszt jednostkowy powiększony o marżę. Kolejne 15% firm stara się ustalić ceny na maksymalnym, 

akceptowanym przez rynek poziomie, a 9% firm ‐ w oparciu o ceny konkurentów. Jedynie 7% firm wskazuje 

na małą  autonomię w  ustalaniu  cen: mają  one  charakter  urzędowy  lub  są  ustalane  przez  firmę matkę. 

Jednocześnie  5%  podmiotów  wskazuje  na    indeksację  jako  na  podstawowy mechanizm  ustalania  cen. 

Oznacza to, że wśród firm dominują mechanizmy rynkowe ustalania cen, uwzględniające zmiany kosztów 

wytwarzania i uwarunkowań popytowych i niepowodujące utrwalania się wysokiej inflacji. 

Osłabienie wzrostu cen producenta jest oczekiwane przez przedsiębiorców także w horyzoncie 12-

miesięcznym. Wskaźnik prognoz tych cen obniżył się drugi kwartał z rzędu (do 65,3 pkt. s.a. z 69,9 pkt. s.a. 

w I połowie 2022 r.), utrzymując się jednak nadal wyraźnie powyżej długookresowej średniej (50,9 pkt. s.a.). 

Zróżnicowanie  tego  wskaźnika  pomiędzy  głównymi  sektorami  gospodarki  jest  obecnie  relatywnie 

niewielkie.  

Wykres 155  Wpływ  prognoz  cen  czynników 

produkcji  i  uwarunkowań  popytowych  na 

prognozy wzrostu cen producenta [w %] 

Wykres 156  Prognozy  CPI w  perspektywie  roku 

[w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W grudniu 2022 r. nastąpił istotny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania się 

inflacji cen konsumenta CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Wyraźnemu  spadkowi  udziału 

przedsiębiorstw prognozujących wzrost  inflacji  (do  31,7%  z  47,7% w poprzednim  badaniu)  towarzyszył 

wzrost udziału podmiotów oczekujących  jej spadku (do 36,4% z 20,5%). W efekcie – po   raz pierwszy od  

2017 r. – więcej firm oczekiwało obniżenia się niż wzrostu dynamiki cen konsumenta (przy czym poziom 

referencyjny  inflacji  był wysoki:  17,9%  r/r).  Także w  dłuższym  horyzoncie  (do  3  lat)  przedsiębiorstwa 

przewidują obniżenia się inflacji CPI, choć zdaniem większości podmiotów wzrost cen konsumenta może do 

2025 r. pozostawać na podwyższonym poziomie.  
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Ceny producentów 

Wykres 157  Dominujący  sposób  kalkulacji  cen 

produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa 

 

Wykres 158 Odsetek podmiotów wykorzystujących 

mechanizm indeksacji przy ustalaniu cen produkcji 

i zaopatrzenia 

  
Źródło: Ankieta Roczna NBP Źródło: Ankieta Roczna 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 w grudniu 

2022  r.  W  badaniu  SM  wzięło  udział  2439  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. W raporcie wykorzystano dodatkowo dane z Ankiety rocznej dla przedsiębiorstw przeprowadzonej w 

grudniu 2022 r. na próbie 1696 przedsiębiorstw. 

4. Sprawozdania o przychodach, kosztach  i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są 

przesyłać  do  GUS  na  koniec  każdego  kwartału.  Ostatnie  dostępne  sprawozdanie  wykorzystane  w 

raporcie obejmuje okres I‐III kw. 2022 r. 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 września 2022 r. wyniosła 17 388, tj. o  386 więcej jednostek 

niż rok wcześniej. W opracowaniu wykorzystano dane przekazane przez GUS do dnia 15 grudnia 2022 r, 

a ewentualne późniejsze aktualizacje zbiorów będą uwzględniane w kolejnych edycjach raportu. 

5. 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.  

6. 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, 

7. 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). 

8. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted. 

9. 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 
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 wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 

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

i duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 

 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 

energetyczne,  inwestycyjne,  konsumpcyjne  trwałe  i nietrwałe  oraz  półprodukty/dobra 

zaopatrzeniowe. 

 wg  przeznaczenia  usług:  usługi  dla  biznesu,  usługi  dla  konsumentów  oraz  usługi  nierynkowe 

(głównie: edukacja i zdrowie). 

 wg eksporterów  (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu)  i nieeksporterów  (firmy 

z zerowymi przychodami z eksportu)  lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych  (firmy 

z 50%  lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży)  i eksporterów niewyspecjalizowanych  (firmy 

z niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

10. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 

 Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100 

 Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100  

 Płynność  finansowa  (III st.)  =  relacja  aktywów  obrotowych  do  zobowiązań  krótkoterminowych, 

przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2.  (Wartość wymieniana przez  rożnych autorów, 

jako  średnia  dla  całej  populacji  przedsiębiorstw.  Może  być  różna  w zależności  od  wielkości 

przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

 Płynność  szybka  (II st.)  =  relacja  inwestycji  krótkoterminowych  i należności  krótkoterminowe  do 

zobowiązań  krótkoterminowych,  przyjęta  w notatce  wartość  referencyjna  wynosi  1,0  (Wartość 

wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna 

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

 Płynność  gotówkowa  (I st.)  =  relacja  inwestycji  krótkoterminowych  do  zobowiązań 

krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez 

rożnych autorów,  jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

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

wyrażona w procentach 

 Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę 

całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). 

 Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach  

 Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów  trwałych 

wyrażona w procentach 

 Wskaźnik  zadłużenia  krótkoterminowego  =  relacja  zobowiązań  krótkoterminowych  do  sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 

 Wskaźnik  zadłużenia  długoterminowego  =  relacja  zobowiązań  długoterminowych  do  sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 

 Wskaźnik zatrudnienia = różnica pomiędzy odsetkiem firm zwiększający zatrudnienie a odsetkiem 

firm, które zatrudnienie zmniejszyły  
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  APROBOWAŁ  ZATWIERDZIŁ 

  Piotr Boguszewski  Magda Ciżkowicz‐Pękała 
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Formularz ankietowy 
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