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Streszczenie 

Streszczenie 
W II kw. 2022 r. realna dynamika przychodów ze sprzedaży ogółem r/r sektora przedsiębiorstw 
niefinansowych (SPN), objętych sprawozdaniem F-01 GUS, była dodatnia, ale niższa niż w poprzednim 
okresie. Przychody te realnie wciąż jednak znajdowały się na poziomie wyznaczanym przez 
długookresowe trendy. Spowolnienie dynamiki wzrostu przychodów ogółem wynikało z wyraźnego 
osłabienia dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej, nie do końca rekompensowanego wysokim, 
utrzymującym się od poprzedniego kwartału, wzrostem sprzedaży zagranicznej. Analiza danych 
jednostkowych pokazuje ponadto, że większość analizowanych przedsiębiorstw doświadczyła w II kw.  
br. realnego spadku przychodów z tytułu sprzedaży krajowej.  

Z uwagi na niższą dynamikę kosztów niż przychodów wyniki finansowe SPN w II kw. br. nadal 
kształtowały się na bardzo dobrym poziomie. Korzystny wynik finansowy został osiągnięty mimo szybko 
rosnących cen zaopatrzeniowych oraz wciąż relatywnie wysokiego wzrostu płac. Zagregowany wynik 
finansowy sektora rósł w tempie dwucyfrowym ósmy kwartał z rzędu. W II kw. br. wynik finansowy 
z całokształtu działalności ograniczał jednak wyraźny spadek wyniku na pozostałej działalności, w tym 
ze względu na istotny wzrost kosztów odsetkowych. W efekcie w II kw. br. wciąż wysoka rentowność SP 
z całokształtu działalności nieznacznie wyhamowała, mimo poprawy na działalności podstawowej. W 
przekroju branżowym rentowność pozostawała zróżnicowana, choć różnice między branżami 
zmniejszyły się. 

Wyniki SM NBP potwierdzają dalsze pogarszanie się kondycji ekonomicznej SPN. Jej oceny w III kw. br. 
były wyraźnie gorsze niż rok wcześniej. Pogorszenie tych ocen nastąpiło w większości branż i 
analizowanych klas, z wyjątkiem największych podmiotów w próbie oraz branż powiązanych z 
energetyką. Na czele deklarowanych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, ponownie 
znalazły się szybko rosnące ceny i koszty, w tym zwłaszcza ceny energii elektrycznej. W III kw. br. do 
historycznego maksimum wzrosła też – po krótkim okresie poprawy w poprzednim kwartale – 
odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność.  

W III kw. 2022 r. obniżył się, choć wciąż pozostawał wysoki, odsetek przedsiębiorstw wskazujących na 
zbyt niski stan zapasów. Silnie wzrósł natomiast udział firm deklarujących ich zbyt wysoki stan. 
Obserwowane zmiany wynikają z pogarszających się perspektyw popytowych, ale także z mniejszej skali 
napięć w sieciach dostaw. 

Rezultaty SM NBP wskazują, że w III kw. 2022 r. pogorszyła się także sytuacja płynnościowa 
przedsiębiorstw. Odnotowano kolejne osłabienie, deklarowanej przez ankietowane firmy, zdolności do 
terminowego regulowania tak zobowiązań pozabankowych, jak i bankowych. W III kw. br. odsetek 
przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt, pozostał niski, a jego dostępność spadła. Mimo tych tendencji 
płynność SPN kształtowała się na bezpiecznym poziomie. 
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Streszczenie 

Mimo pogorszenia się szeregu ocen realny spadek aktywności ekonomicznej analizowanych firm w III 
kw. br. mógł być stosunkowo niewielki. Z wyjątkiem grupy producentów dóbr konsumpcyjnych trwałych 
deklarowana zmiana stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych była bowiem nieznaczna. 

Po niewielkiej korekcie w górę prognoz w poprzednim kwartale, oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące 
kondycji ekonomicznej na IV kw. br. i na kolejne 12 miesięcy uległy pogorszeniu, osiągając historyczne 
minima. Spadek optymizmu prognoz rocznych objął niemal wszystkie analizowane sekcje i klasy, poza 
energetyką.  

Prognozy popytu sugerują pogłębienie się w IV kw. br. spadku popytu krajowego przy stagnacji 
zapotrzebowania zagranicznego. W horyzoncie rocznym firmy oczekują głębszego obniżenia się popytu 
krajowego, przy stabilnym wzroście popytu zagranicznego. 

Prognozy przedsiębiorców z września br. przewidują spadek rentowności w SP w perspektywie 
najbliższych 12 miesięcy. Wśród czynników stojących za spodziewanym spadkiem rentowności jako 
kluczowy wymienia się wzrost cen surowców. 

Według wyników z SM NBP w przedsiębiorstwach nastąpiło kolejne w tym roku wyraźne osłabienie 
optymizmu inwestycyjnego, m.in. ze względu na podwyższoną inflację, która zmniejsza przestrzeń 
finansową dla wydatków majątkowych. Znacząco spadły do niskich poziomów, wszystkie składowe 
indeksu OPTIN, a prognozy dynamiki nakładów na najbliższy kwartał są, po raz pierwszy od czasu 
wybuchu pandemii, negatywne. Osłabienie nastrojów inwestycyjnych zaobserwowano w większości 
przekrojów z wyjątkiem m.in. firm publicznych. Ponieważ przedsiębiorstwa te często realizują duże 
przedsięwzięcia, reakcja nakładów inwestycyjnych ogółem może być słabsza niż sugerują to wskaźniki 
jakościowe bazujące na odsetkach odpowiedzi. 

Osłabienie aktywności gospodarczej w wielu obszarach przekłada się też na stopniowe ochładzanie się 
sytuacji na rynku pracy. Dane ankietowe wskazują na nieznaczny spadek kw/kw udziału firm 
odczuwających nasiloną presję płacową, jak i odsetka przedsiębiorców planujących podwyżki 
wynagrodzeń. Odnotowano także dość duży spadek kw/kw wskaźnika prognoz zatrudnienia. 
Utrzymujący się na wysokim poziomie udział firm mających wakaty świadczy jednak o wciąż relatywnie 
dużym zapotrzebowaniu na pracę w sektorze przedsiębiorstw. Nadal bardzo wysoki pozostaje też poziom 
presji płacowej. Czynnikiem hamującym wzrost wynagrodzeń może być natomiast duża, w aktualnej 
sytuacji, wrażliwość firm na wzrost kosztów pracy. Blisko 32% ankietowanych firm twierdzi, że obecnie 
nie ma przestrzeni finansowej do podwyżek płac. 

Dane o cenach produkcji sprzedanej w przemyśle za lipiec oraz sierpień br. wskazują na wyhamowywanie 
tendencji wzrostowej dynamiki cen produkcji, w co wpisują się przewidywania ankietowanych firm na 
cały III kw. br. Także w IV kw. br. przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP przewidują stabilizację 
dynamiki tych cen, choć na wysokim, zbliżonym do odnotowanego w poprzednim badaniu, poziomie. 
Podobne prognozy respondenci formułują na kolejne 12 miesięcy. Głównym czynnikiem kształtującym 
ceny producenta pozostają dynamicznie rosnące koszty zaopatrzenia, a wyraźnie rzadziej deklarowaną 
główną przyczyną wzrostu cen produkcji jest wzrost kosztów wynagrodzeń.  
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw 

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw  
Kształtowanie się syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej1 sugeruje, że lokalny szczyt koniunktury 
został osiągnięty w II poł. 2021 r. i od tego czasu pozycja cykliczna koniunktury w sektorze 
przedsiębiorstw obniża się. Osłabienie koniunktury w 2022 r. zbiegło się w czasie z wybuchem wojny w 
Ukrainie i towarzyszył mu silny spadek wszystkich wskaźników składowych. Największy wpływ na 
obniżenie się syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej miało pogorszenie się ocen uwarunkowań 
popytowych oraz kondycji płynnościowej. Przeprowadzone symulacje wskazują, że szok ekonomiczny 
związany z wybuchem wojny zadziałał procyklicznie, ponieważ nastąpił w momencie, kiedy koniunktura w 
sektorze przedsiębiorstw wchodziła w fazę spowolnienia na skutek naturalnych procesów cyklicznych. 

Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 2 Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 3 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* - w okresie 2005-2023 (lewy panel) oraz w 
zbliżeniu 2015-2023 (prawy panel) 

  
* Linia przerywana reprezentuje wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do IV kw. 2021 r. włącznie. Linią ciągłą 
oznaczono wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do III kw. 2022 r.  

Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

 
1 por. 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 

Kształtowanie się wskaźnika przyszłej sytuacji oraz prognoz modelowych sugeruje, że aktualne 
spowolnienie gospodarcze będzie dłuższe od spowolnienia wywołanego pandemią koronawirusa. W 
świetle aktualnych prognoz koniunktura najpierw osiągnie płytkie lokalne minimum w I poł. 2023 r., a 
następnie – po krótkiej korekcie – nastąpi pogłębienie spadków, by w I poł. 2025 r. koniunktura ukształtowała 
się na zbliżonym poziomie jak w I poł. 2020 r. Tym samym, wedle tych prognoz, spowolnienie koniunktury 
przyjmie kształt litery W (tzw. double dip), a nie kształt litery V, jak w przypadku spowolnienia wywołanego 
pandemią koronawirusa. Warto jednak podkreślić, że znaczące spadki większości wskaźników z Szybkiego 
Monitoringu trwają na tyle krótko, że ich wpływ na wyniki pomiaru syntetycznych wskaźników sytuacji 
bieżącej i przyszłej jest jak dotąd ograniczony2. Ponadto, pierwotnym uwarunkowaniem obserwowanych 
zaburzeń wskaźników są – nieprzewidywalne na gruncie stosowanych metod – czynniki zewnętrzne o 
charakterze nieekonomicznym. Doświadczenia związane z okresem pandemicznym pozwalają jednak 
przypuszczać, że zaburzenia związane z wojną w Ukrainie wzmocnią naturalne procesy koniunkturalne,  
doprowadzając też do zwiększenia wariancji wahań koniunktury. 

Kształtowanie się wszystkich wskaźników w bieżącej edycji raportu należy interpretować z 
uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań towarzyszących okresowi ankietowania przedsiębiorstw. 
Prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa w pierwszej połowie września pozostawały pod silnym 
wpływem wojny w Ukrainie3 oraz zaburzeń gospodarczych nią wywołanych, w tym obaw związanych z 
cenami i dostępnością surowców energetycznych w ciągu najbliższej zimy. W świetle deklaracji 
przedsiębiorstw niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej jest rekordowo wysoka.  

 
2 Procedury statystyczne służące do filtracji komponentów cyklicznych rozwiązują tzw. problem ekstrakcji sygnału (signal 
extraction problem). Jeżeli szok związany z wojną rosyjsko-ukraińską będzie krótkotrwały, to przez procedury statystyczne 
zostanie rozpoznany przede wszystkim jako komponent nieregularny i szum. Jeśli jednak szok ten będzie trwał dłużej, to z 
perspektywy modelowej zostanie w większej mierze zakwalifikowany jako wahania o charakterze cyklicznym. Relatywnie 
stabilne w czasie i niewrażliwe na pojawianie się nowych danych oszacowania komponentów cyklicznych można jednak uzyskać 
jedynie ex post, i to po upłynięciu pewnego czasu od wygaszenia szoku. 
3 Podobny problem dotyczy dwóch poprzednich edycji SM NBP, przy czym wówczas doświadczenia wojenne były jeszcze 
świeższe. 
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
W II kw. 2022 r. nominalna dynamika r/r przychodów ze sprzedaży krajowej przyspieszyła do 37,7%, a 
zagranicznej – do 30,6%. Dynamika sprzedaży ogółem wyniosła 35,8%, co jest najwyższym odczytem w 
historii danych (od 2000 r.). Po urealnieniu (wskaźnikami PPI) dynamika r/r sprzedaży krajowej obniżyła 
się do 3,7% (z 7,3% w I kw. 2022 r.), a dynamika sprzedaży zagranicznej utrzymała się na zbliżonym, 
wysokim poziomie jak przed kwartałem (14%). Na mniej korzystną sytuację sprzedażową przedsiębiorstw 
wskazują mediany realnych dynamik sprzedaży. O ile mediana realnej dynamiki eksportu jest wciąż 
dodatnia (6,9% r/r), o tyle w przypadku sprzedaży krajowej wyniosła ona -11,5% r/r. Oznacza to, że 
zdecydowana większość przedsiębiorstw może doświadczać spadku realnej sprzedaży krajowej mimo 
nominalnych wzrostów4.  

Wykres 4 Nominalna dynamika r/r przychodów ze 
sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

Wykres 5 Realna (wg PPI) dynamika r/r 
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %] 

  
Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS 
Wykres 6 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 

 
4 Precyzyjna ocena realnej dynamiki sprzedaży na poziomie indywidualnego przedsiębiorstwa jest niemożliwa ze względu na 
brak danych jednostkowych dotyczących deflatorów (lub wskaźników cen stanowiących ich przybliżenie). 
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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 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 

W II kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży krajowej w ujęciu realnym ukształtowały się na poziomie 
zbliżonym do wartości wyznaczonych przez długookresowe trendy, a przychody ze sprzedaży 
zagranicznej – wyraźnie powyżej. Oczekiwane przez przedsiębiorstwa, w najbliższym okresie, 
spowolnienie popytu należy rozpatrywać w szerszym kontekście naturalnych procesów cyklicznych, 
sprowadzających gospodarkę na ścieżkę długookresowego wzrostu, a nie wyłącznie gospodarczych 
konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie. Warto przy tym zauważyć, że zaburzenia 
wywołane wojną w Ukrainie mają różnokierunkowy wpływ na aktywność gospodarczą w Polsce. 
Zaburzenia o naturze podażowej (np. w globalnych sieciach dostaw, ograniczenia w dostępności surowców 
energetycznych) oddziałują głównie w kierunku obniżania aktywności gospodarczej, podczas gdy te o 
charakterze popytowym (np. większa liczba konsumentów wynikająca z imigracji, wzmożone 
zapotrzebowania na produkty przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego) oddziałują w kierunku wyższej 
aktywności gospodarczej. 

Wykres 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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Wysokie nominalne dynamiki r/r przychodów w I poł. 2022 r. będą miały bardzo silny wpływ na 
dynamikę tej kategorii za cały 2022 r. Nawet w sytuacji, gdyby w kolejnych kwartałach doszło do 
wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży, zadziała tzw. efekt przeniesienia (carry-over effect) – 
rezultaty z pierwszego półrocza będą działały jak bufor zabezpieczający przed odnotowaniem niskiego 
wyniku za cały rok. Przy założeniu, że inflacja wskaźników PPI utrzyma się na poziomie z II kw., realny 
wzrost sprzedaży krajowej i zagranicznej w całym roku zostanie odnotowany – na poziomie zagregowanym 
– nawet wówczas, gdy ich nominalne dynamiki obniżą się w kolejnych kwartałach o (maksymalnie) 11 i 30 
pp. w porównaniu do odczytów z II kw.5 Analogiczne wartości w przypadku przychodów ze sprzedaży 
wśród producentów dóbr inwestycyjnych, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, trwałych dóbr 
konsumpcyjnych oraz dóbr zaopatrzeniowych wynoszą natomiast odpowiednio: 30, 30, 4 i 33 pp. Wzrost 
inflacji będzie oddziaływał w kierunku zmniejszania podanych wartości progowych ze względu na swój ex 
definitione negatywny wpływ na wartości wyrażone w kategoriach realnych, ale równocześnie będzie sprzyjał 
osiągnięciu wyższej dynamiki nominalnej przychodów w kolejnych kwartałach. 

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 II kw. 2022 r. wzrost r/r nominalnej sprzedaży odnotowano w 68 spośród 72 analizowanych działów 
PKD w przypadku sprzedaży krajowej oraz w 49 spośród 61 działów PKD – w przypadku sprzedaży 
zagranicznej6. Ujemną dynamikę sprzedaży krajowej i zagranicznej odnotowano przede wszystkim w 
wybranych działach usługowych. Zróżnicowanie branżowe dynamik wzrostu sprzedaży było jednak 
bardzo wysokie. We wszystkich klasach przedsiębiorstw wyróżnionych według przeznaczenia produkcji i 
usług rynkowych nominalna dynamika sprzedaży była w II kw. dodatnia. Brak odpowiednich deflatorów 
(lub wskaźników cen, które mogłyby stanowić ich przybliżenie) uniemożliwia ocenę kształtowania się realnej 
dynamiki sprzedaży w pełnym przekroju branżowym. W przypadku przetwórstwa przemysłowego można 
jednak szacować, że dodatnią realną dynamikę r/r sprzedaży odnotowano wśród producentów nietrwałych 
dóbr konsumpcyjnych (15,1%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (14,2%) i inwestycyjnych (17,3%). Bliska zera 
realna dynamika sprzedaży wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych (-0,2%) wynikała natomiast 

 
5 Podane wartości pochodzą z symulacji bazujących na koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu (IRR – Internal Rate of Return; por. 
np. Bień W. [2016], Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, rozdział 7). 
6 W analizie uwzględniono działy, których udział w agregatach sprzedaży krajowej i zagranicznej wynosił co najmniej 0,01%. 
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z bardzo wysokiego wzrostu sprzedaży w tej grupie przedsiębiorstw w II kw. 2021 r. (o ok. 60% r/r) oraz 
prawdopodobnego nasycenia rynku trwałymi dobrami konsumpcyjnymi nabywanymi w okresie pandemii 
w celu substytucji usług konsumenckich. 

Wykres 14 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %] 

Wykres 15 Poziom, skala zmiany kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe stopnia wykorzystania 
zdolności produkcyjnych 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 16 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych wg eksportu (s.a.) [w %] 

Wykres 17 Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych wg przeznaczenia prod. (s.a.) [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W III kw. 2022 r. w większości klas przedsiębiorstw wg przeznaczenia produkcji i usług – zarówno wśród 
eksporterów, jak i nieeksporterów – stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych obniżył się w relacji 
kwartalnej. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych wyniósł 82,8% tj. o ok. 1 pp. mniej niż w 
poprzednim kwartale oraz przed rokiem. W kontekście silnego pogorszenia prognoz popytu w poprzednim 
kwartale, skalę spadku wykorzystania zdolności produkcyjnych ogółem można jednak uznać za relatywnie 
niewielką. Zdecydowanie najgłębszy i jednocześnie bardzo silny spadek stopnia wykorzystania zdolności 
produkcyjnych odnotowano wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Brak analogicznego 
spadku wśród przedsiębiorstw świadczących usługi konsumenckie sugeruje, że obniżenie stopnia 
wykorzystania zdolności produkcyjnych wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych nie wynika 
wyłącznie ze spadku popytu na dobra o wysokiej wrażliwości na (oczekiwane) pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw domowych. Spadek ten może być natomiast efektem pandemicznego nasycenia 
rynku trwałymi dobrami konsumpcyjnymi (nabywanymi w celu substytucji usług konsumenckich) oraz 
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wyższego wzrostu kosztów wytworzenia i cen dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku niż usług 
konsumenckich. Nieznaczny wzrost stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych odnotowano 
natomiast wśród producentów dóbr inwestycyjnych oraz w budownictwie. 

Wzrósł odsetek przedsiębiorstw wskazujących na popyt jako na barierę rozwoju. W III kw. na ten problem 
wskazywało 8,5% respondentów (wzrost o 2,3 pp. kw/kw oraz 1,8 pp. r/r) tj. wyraźnie mniej niż wynosi 
długookresowa średnia. Przedsiębiorstwa wskazują jednak, że wysoka inflacja, a w szczególności wysokie 
ceny i ograniczona dostępność dóbr energetycznych – które są aktualnie zdecydowanie najważniejszą barierą 
rozwoju – mogą wpływać negatywnie na popyt (przede wszystkim konsumencki) na inne dobra i usługi. 

Wykres 18 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
(s.a.) [w pp.] 

Wykres 19 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
wg przeznaczenia usług [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 20 Poziom, skala zmiany kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe prognoz popytu ogółem 

Wykres 21 Poziom, skala zmiany kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe prognoz trwałego 
komponentu popytu 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 22 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
wg przeznaczenia produkcji [w pp.] 

Wykres 23 Wskaźnik rocznych prognoz popytu  
wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Kształtowanie się prognoz popytu sugeruje pogłębienie spadku popytu krajowego oraz stagnację popytu 
zagranicznego w IV kw. 2022 r. W perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują natomiast głębszego 
spadku popytu krajowego oraz stabilnego wzrostu popytu zagranicznego. Z jednej strony,  relatywnie mały 
spadek stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w III kw. 2022 r. – mimo głębokich spadków 
prognoz popytu w II kw. br. – nakazuje prognozy popytu traktować z odpowiednią ostrożnością. Świadczyć 
one mogą bowiem bardziej o powszechności pogorszenia perspektyw popytu niż skali tego pogorszenia. Z 
drugiej jednak strony, w bieżącej edycji ankiety ujemną wartość przyjął nie tylko wskaźnik prognoz popytu 
ogółem, ale również jego trwałego komponentu, co sugeruje, że proces spowolnienia będzie rozłożony w 
czasie7. Podobnie jak przed kwartałem, najgorsze prognozy popytu ogółem formułuje budownictwo oraz 
producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr zaopatrzeniowych. Relatywnie korzystne prognozy 
popytu cechują natomiast producentów dóbr energetycznych oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi 
nierynkowe, co może być związane z oczekiwanymi ograniczeniami w dostępności tych dóbr i usług w 
najbliższym okresie. Spadek prognoz eksportu wśród producentów dóbr zaopatrzeniowych koresponduje 
ze spadkiem napięć w globalnych łańcuchach dostaw (wskazuje na to m.in. obniżanie się w ostatnich 
miesiącach Global Supply Chain Pressure Index) oraz wzrostem stóp procentowych na międzynarodowych 
rynkach finansowych, które skutkują m.in. wyższym oprocentowaniem i niższą dostępnością kredytu 
obrotowego oraz handlowego. 

Korzystne prognozy eksportu w horyzoncie rocznym wydają się kontrastować z pogorszającymi się 
perspektywami wzrostu gospodarki globalnej. W świetle prognoz instytucji międzynarodowych (m.in. 
MFW, Banku Światowego, OECD) a także prognoz rynkowych słabną krótkookresowe perspektywy wzrostu 
gospodarczego gospodarki globalnej 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 ekonomicznej w II poł. 2023 r., jak i o występowaniu 
mechanizmów, które amortyzują negatywny wpływ spadku popytu globalnego na popyt na polski eksport. 
Po pierwsze, oferta polskich eksporterów może częściowo wypełniać lukę rynkową powstałą na skutek 
ograniczenia działalności eksportowej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Ukrainy, Rosji i 

 
7 Odsetek przedsiębiorstw prognozujących trwały spadek popytu przekraczał odsetek przedsiębiorstw prognozujących trwały 
wzrost popytu. 
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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. Po czwarte, osłabienie złotego względem dolara i euro w ostatnim okresie wpływa korzystnie na 
cenowo-kosztową opłacalność polskiego eksportu oraz wartość eksportu wyrażoną w złotym. 

Wykres 24 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu 
(s.a.) [w pp.] 

Wykres 25 Wskaźnik kwartalnych prognoz 
eksportu (s.a.) [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 26 Wskaźnik kwartalnych prognoz ekspo-
rtu wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

Wykres 27 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu 
wg przeznaczenia usług i produkcji [w pp.] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Zapasy 
W II kw. 2022 r. nominalna dynamika zapasów towarów, materiałów oraz produkcji w toku przyspieszyła 
i ukształtowała się na najwyższym poziomie w historii danych (od 2002 r.). Dynamika zapasów 
produktów gotowych nieznacznie obniżyła się, ale wciąż kształtowała się na poziomie zbliżonym do 
historycznego maksimum. Tak wysokie odczyty dynamiki zapasów były wypadkową co najmniej trzech 
czynników krótkookresowych – wysokiej dynamiki eksportu8, zakłóceń w sieciach dostaw oraz, przede 
wszystkim, wysokiej inflacji cen producenta oraz cen materiałów i surowców. Brak odpowiednich 
deflatorów (lub wskaźników cen, które mogłyby stanowić ich przybliżenie) uniemożliwia ocenę dynamiki 
zapasów w ujęciu realnym. Odczyty wskaźników PPI oraz dynamiki cen materiałów i surowców na 
międzynarodowych rynkach są jednak na tyle wysokie, że wzrost wolumenu zapasów jest dużo niższy niż 
wskazują na to dane nominalne. Ponadto wysoka różnica pomiędzy wzrostem cen materiałów i surowców a 
wzrostem cen dóbr finalnych (wskaźnik PPI dla dóbr energetycznych i zaopatrzeniowych rośnie w ostatnim 
roku szybciej niż wskaźnik PPI dla dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych) sugeruje, że również różnice w 
kształtowaniu się dynamik różnych kategorii zapasów mogą w dużym stopniu odzwierciedlać zmiany cen 
względnych, a nie zmiany w ujęciu realnym9.  

Wykres 28 Nominalna dynamika r/r zapasów [w %] Wykres 29 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 III kw. 2022 r. odsetek przedsiębiorstw wskazujących na zbyt niski stan zapasów obniżył się, ale wciąż 
pozostawał wysoki. Silnie wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorstw wskazujących na zbyt wysoki stan 
zapasów. Obserwowane zmiany wynikają z pogarszających się perspektyw popytowych oraz mniejszej 
skali napięć w sieciach dostaw. Odsetki przedsiębiorstw wskazujących na zbyt niskie stany zapasów 
towarów i materiałów zmalały, a w przypadku produktów gotowych odsetek ten utrzymał się na podobnym 
poziomie jak przed kwartałem. Równocześnie silnie wzrosły odsetki przedsiębiorstw wskazujących na zbyt 
wysoki stan zapasów towarów, materiałów i – w szczególności – produktów gotowych. Najsilniejsze zmiany 

 
8 Polska produkcja eksportowa jest umiejscowiona wewnątrz globalnych łańcuchów dostaw, przede wszystkim na środkowych 
etapach procesów tworzenia wartości dodanej. Polski eksport jest więc relatywnie silnie materiałochłonny. 
9 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) 
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odnotowano wśród przedsiębiorstw produkujących dobra zaopatrzeniowe, co koresponduje ze słabnącymi 
prognozami eksportu wśród tej grupy przedsiębiorstw. Obserwowane zmiany mają swoje źródło w 
pogarszających się perspektywach popytu krajowego oraz wzrostu gospodarki globalnej. Ponadto, 
kształtowanie się indeksów obrazujących skalę napięć w sieciach dostaw (krajowy SDTI10 oraz globalny 
GSCPI11) wskazuje na znaczące złagodzenie zarówno krajowych, jak i globalnych problemów w tym 
obszarze. 

Wykres 30 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
niedopasowanie zapasów produktów gotowych 
(s.a.) [w %] 

Wykres 31 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących 
niedopasowanie zapasów towarów (s.a.) [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 32 Poziom, skala zmiany kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe odsetka przedsiębiorstw 
deklarujących zbyt wysoki stan zapasów 
produktów gotowych 

Wykres 33 Poziom, skala zmiany kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe odsetka przedsiębiorstw 
deklarujących zbyt niski stan zapasów produktów 
gotowych 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

 
10 Wskaźnik SDTI (Suppliers’ Delivery Times Index) jest subindeksem wskaźnika PMI i obrazuje uzgodniony czas dostaw w danym 
miesiącu w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca. 
11 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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Wykres 34 Poziom, skala zmiana kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe odsetka przedsiębiorstw 
deklarujących zbyt wysoki stan zapasów towarów 

Wykres 35 Poziom, skala zmiana kw/kw i 
zróżnicowanie branżowe odsetka przedsiębiorstw 
deklarujących zbyt niski stan zapasów towarów 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 36 Wskaźnik niedoboru zapasów 
produktów gotowych (saldo ocen „za małe” - „za 
duże”) wg przeznaczenia produkcji (s.a.) [w %] 

Wykres 37 Wskaźnik niedoboru zapasów 
materiałów (saldo ocen „za małe” - „za duże”) wg 
przeznaczenia produkcji i usług [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Sytuacja finansowa i jej prognozy 

1. Wynik finansowy i rentowność 

W świetle sprawozdań F-01/I-01 GUS w II kw. 2022 r. wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw 
kształtowały się nadal na bardzo dobrym poziomie, mimo szybko rosnących cen zaopatrzeniowych. 
Zagregowany wynik finansowy sektora rósł ósmy kwartał z rzędu w tempie dwucyfrowym. Jego 
utrzymaniu sprzyjały: nominalny wzrost dynamiki sprzedaży, wciąż wolniej niż przychody rosnące koszty 
sprzedaży, niska baza odniesienia w branżach objętych jeszcze rok temu obostrzeniami 
przeciwpandemicznymi. W efekcie w II kw. br. wynik na sprzedaży przedsiębiorstw zwiększył się 
nominalnie o 56,7% r/r (o 27,6 mld zł – do rekordowego poziomu 76,2 mld zł), zaś wynik finansowy netto był 
o 33,3% wyższy r/r (wzrost o 18,9 mld zł r/r do 75,6 mld zł).  

Koszty sprzedanych produktów rosły w II kw. br. nadal wolniej niż przychody ze sprzedaży (o 34,6% r/r 
oraz o 35,8% r/r, odpowiednio), a w dodatku różnica między obiema dynamikami, mimo drastycznych 
podwyżek cen gazu i prądu, zwiększała się. Można przy tym szacować12, że krótkookresowe koszty stałe 
zwiększyły się w tym okresie o 14,9% r/r, co oznacza wyhamowanie trendu wzrostowego, natomiast koszty 
zmienne - o 42,5% r/r, a zatem wyraźnie powyżej wzrostu sprzedaży (koszty zmienne stanowią ponad 70% 
wartości kosztów sprzedaży). Sugeruje to, że przedsiębiorstwa osiągały niższą dynamikę kosztów niż 
przychodów m.in. dzięki wolniejszym zamianom kosztów okresowo stałych, w tym znacznie wolniej 
rosnącym kosztom pracy. 

W II kw. br. główne składowe kosztów rosły w tempie dwucyfrowym, często bliskim swoich 
historycznych maksimów. Po raz drugi z rzędu najszybciej zwiększały się koszty zużycia energii. 
Dynamika kosztów energii przyspieszała piąty kwartał z rzędu (w II kw. miał miejsce wzrost wydatków na 
energię o 65,8% r/r, przy dodatniej bazie odniesienia w poprzednim roku). Mimo to udział kosztów energii 
w kosztach operacyjnych pozostał relatywnie niski (2,2%), a wzrost tych wydatków zwiększył jedynie o 1,1 
pp. dynamikę wzrostu wszystkich kosztów operacyjnych (do 34,6% r/r).  

Ogólnie dobry obraz w tym obszarze nie powinien jednak przysłaniać faktu, że część firm jest znacznie 
bardziej wrażliwa na wzrosty kosztów energii. O ile bowiem 54% firm przeznacza obecnie na energię nie 
więcej niż 1% kosztów operacyjnych, dalszych 16% między 1% a 2%, kolejnych 17% od 2% do 5%, to pozostałe 
13% firm musi przeznaczyć ponad 5% swoich wydatków na zakup energii, z czego dla nieco ponad 2% 
przedsiębiorstw udział kosztów energii w kosztach przekracza 20%. Sytuacja jest silnie zróżnicowana jednak 
nie tylko między przedsiębiorstwami, ale i branżami. I tak o ile w handlu mediana rozkładu udziału kosztów 
energii w kosztach operacyjnych wynosi obecnie zaledwie 0,2%, w budownictwie - 0,3%, w przetwórstwie - 
1,7%, w górnictwie - 3,6%, to w obsłudze nieruchomości aż 32%. Analiza w bardziej szczegółowym przekroju 
branżowym pokazuje, że w kilku branżach, w tym zwłaszcza: Produkcja ceramicznych materiałów 
budowlanych, Pozostały transport lądowy pasażerski, Transport wodny śródlądowy pasażerski, Sprzedaż 
detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami oraz Działalność szpitali wzrost 

 
12 Koszty stałe zostały policzone jako koszty sprzedanych produktów po odjęciu kosztów surowców i materiałów 
wykorzystywanych do produkcji, kosztów towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży oraz ½ wartości kosztów usług 
obcych  
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kosztów energii był obserwowany wraz z istotnym wzrostem udziału tych kosztów w kosztach oraz 
wyraźnym spadkiem zysków i rentowności. Ponadto dwukrotny wzrost kosztów energii (przy innych 
warunkach niezmienionych) doprowadzi do wejścia w straty kolejne 10% firm, a przy 5-krotnym wzroście – 
w straty weszłoby aż 25% przedsiębiorstw. 

Kolejny kwartał wzrosła dynamika kosztów surowców i materiałów przeznaczonych do produkcji. W II 
kw. br. zwiększyły się one o 52,7% r/r, a zatem wyraźnie szybciej niż przychody. Zwiększyło to dynamikę 
kosztów operacyjnych o 14,8 pp. - najwięcej spośród pozostałych składowych. W efekcie udział tej grupy 
kosztów w kosztach operacyjnych wzrósł do 31,7% i był najwyższy od 1994 r. Oznacza to też wyraźne 
odwrócenie, obserwowanego w poprzednich latach, trendu spadkowego udziału tej kategorii, związanego 
m.in. ze wzrostem znaczenia usług.  

Dalsze przyspieszenie dynamiki wzrostu kosztów surowców i materiałów przeznaczonych do produkcji 
było związane także ze zwiększeniem się dynamiki surowców zakupionych w kraju (dynamika surowców 
krajowych wyniosła 55,8% r/r, a importowanych - 48,6% r/r). Wśród branż, w których wydatki na surowce 
zakupione w kraju w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu tej kategorii były: przemysł 
spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł elektryczny, przemysł metalowy i paliwowy. W przypadku 
surowców importowanych w dalszym ciągu najsilniejszy wzrost kosztów z tego tytułu ponoszą energetyka 
i przemysł paliwowy. 

Kolejnym istotnym czynnikiem podnoszącym koszty były rosnące wydatki na zakup towarów do dalszej 
odsprzedaży (wzrost o 36,6% r/r). Udział towarów w kosztach sprzedaży stanowi obecnie 34,7%, a wzrost 
tych wydatków dodał 12,5 punktu do dynamiki kosztów.  

Szybciej niż w poprzednim kwartale, ale z drugiej strony istotnie wolniej niż sprzedaż, rosły w II kw. br. 
wydatki na usługi obce oraz wynagrodzenia (o płacach szerzej mowa w rozdziale „Koszty pracy i 
wydajność”). Wzrost kosztów usług obcych w II kw. br. wyniósł 26,2% r/r, co zwiększyło o 3,9 pp. dynamikę 
wzrostu kosztów sprzedaży, zaś wzrost kosztów wynagrodzeń (18,8% r/r) - 2,4 pp. Najsilniejszy wzrost 
wydatków na zakup usług obcych był obserwowany w logistyce, transporcie, budownictwie oraz handlu 
detalicznym i hurtowym. Obecnie sumaryczny udział kosztów wynagrodzeń i usług obcych w kosztach 
sprzedaży kształtuje się na najniższym poziomie od połowy lat 90-tych. 
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Wykres 38 Główne składowe wyniku finansowego 
brutto (dane kwartalne, w mld zł)   

 

Wykres 39 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   
Wykres 40 Wskaźnik rentowności obrotu netto 
(dane kwartalne) 

Wykres 41 Wskaźnik rentowności sprzedaży  
(dane kwartalne) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
Wykres 42 Wskaźnik rentowności sprzedaży  
(dane kwartalne)  

Wykres 43 Dynamika wybranych elementów 
kosztów sprzedaży (dane kwartalne) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Wykres 44 Wybrane parametry rozkładu dynamiki 
kosztów energii w II kw. br. (na osi poziomej lewy 
kraniec rozkładu odcięty na poziomie 1% z 
najniższą dynamiką, następnie 1 kwartyl, mediana 
3 kwartyl i prawy kraniec rozkładu z najwyższymi 
dynamikami) 

Wykres 45 Wybrane parametry rozkładu udziału 
kosztów energii w kosztach sprzedaży w II kw. br. 
(na osi poziomej lewy kraniec rozkładu odcięty na 
poziomie 1% z najniższym udziałem, następnie 1 
kwartyl, mediana 3 kwartyl i prawy kraniec 
rozkładu z najwyższymi udziałami) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 46 Dynamika ważniejszych składowych 
kosztów sprzedaży w II kw. br. na tle swoich 
historycznych zmian (dane kwartalne; 1, 2 i 3 
kwartyl oraz maksimum dotyczą dynamik kosztów 
mierzonych w okresie 2007-2022)  

Wykres 47 Wrażliwość przedsiębiorstw na wzrost 
kosztów (odsetek podmiotów rentownych w 
zależności od wzrostu wybranego kosztu przy 
innych warunkach niezmienionych; punkt 0 na osi 
poziomej-brak wzrostu kosztów, kolejne punkty - 
wzrost kosztów w %) - dane za I półrocze br. 

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

W II kw. br. dynamikę wyniku finansowego z całokształtu działalności hamował wyraźny spadek 
wyniku na pozostałej działalności. Było to efektem znacznie niższych zysków z tytułu pozostałej 
działalności operacyjnej (wyniki z tego tytułu zmniejszyły się o 4,6 mld zł r/r), w tym zwłaszcza spadku 
zysków ze sprzedaży aktywów trwałych. Zmniejszyły się również zyski z tytułu operacji finansowych 
(spadek o 0,5 mld zł r/r). Stało się tak zarówno ze względu na niekorzystne zmiany kursowe, jak i ze względu 
na wzrost kosztów z tytułu wyższych odsetek od kredytów. 

Rosnące stopy procentowe powodują coraz wyraźniejszy wzrost kosztów z tytułu odsetek od kredytów i 
pożyczek, przy bardzo niskim jednak ich udziale w kosztach ogółem. W II kw. br. koszty te powiększyły 
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się w SPN o 165,7% r/r, a ich udział w kosztach ogółem SP wzrósł do 0,4% (przy maksimum sięgającym 0,66% 
w 2013 r.). Relatywnie niski odsetek kredytobiorców, podobnie jak niski udział tych kosztów sprawia, że 
dynamicznie rosnące raty odsetkowe w dalszym ciągu nie wpływają bezpośrednio w istotny sposób na 
rentowność sektora (por. Wykres 47). Sytuacja jest jednak zróżnicowana branżowo - najwięcej relatywnie na 
spłatę odsetek wydaje obecnie branża związana z wynajmem i dzierżawą (6,4% kosztów ogółem) oraz 
telekomunikacja (3,3%).   

W II kw. br. rentowność SP z całokształtu działalności nieznacznie wyhamowała, mimo poprawy 
rentowności na działalności podstawowej, ale wciąż jest wysoka. Zagregowana rentowność obrotu netto 
wyniosła 6,1%, tj. (o 0,1 pp. poniżej poziomu sprzed roku) i kształtuje się wyraźnie powyżej trzeciego 
kwartyla rozkładu (4,7%) tego wskaźnika w horyzoncie jego obserwacji (tj. od 2001 r.). Wskaźnik 
pozbawiony wahań sezonowych również zanotował niewielki spadek – z 5,3% rok wcześniej do 5,2%. 
Zagregowana rentowność sprzedaży wzrosła natomiast i w II kw. br. wyniosła 6,4%, tj. o 0,9 pp. powyżej 
wartości sprzed roku, przyjmując jedną z wyższych wartości w historii potransformacyjnej. Bliski wartości 
maksymalnej pozostał również wskaźnik rentowności sprzedaży pozbawiony wahań sezonowych (6,4%, tj. 
o 0,9 pp. powyżej poziomu sprzed roku).  

W II kw. br. wskaźniki ROA i ROE zwiększyły się istotnie, nie tylko osiągając historyczne maksima, ale 
znacznie przewyższając wartości uzyskiwane w ciągu ostatnich lat13. Zachowanie się obu tych zmiennych 
związane było z wyraźnie niższą dynamiką wzrostu aktywów i kapitału niż wyniku finansowego. 
Relatywnie wolno zwiększał się przede wszystkim majątek trwały - w II kw. wzrósł o 5,4% r/r, wobec 29% 
wzrostu aktywów obrotowych. W przypadku ROE wolniej rosły kapitały własne (12,6%), nieco szybciej 
zobowiązania (17,3%), przy jednak niemal dwukrotnie wyższym, bo ponad 33% wzroście, wyniku 
finansowego netto.  

W sektorze dużych przedsiębiorstw w II kw. br. rentowność obrotu netto na poziomie jednostkowym 
nieznacznie pogorszyła się - nastąpił spadek odsetka firm rentownych (o 0,6 pp. r/r do 76,3%). Zmniejszyły 
się również mediana i większość pozostałych statystyk rozkładu tej zmiennej (mediana zmniejszyła się z 4,3% 
rok wcześniej do 3,8%). Spadek dotyczył także wskaźnika pozbawionego wahań sezonowych (z 4,2% na 
3,7%). Jednocześnie dalszej poprawie uległa mediana rozkładu wskaźnika rentowności sprzedaży osiągając 
wartości maksymalne w historii.  

Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw z perspektywy poziomu i zmian rentowności i zysków w 
przekroju branżowym pozostała zróżnicowana, choć różnice między branżami zmniejszyły się. Wskazuje 
na to spadek wskaźnika zmienności tej kategorii do historycznie niskich wartości. W ujęciu zagregowanym 
poprawę zanotowano w większości sekcji PKD, poza energetyką i dostarczaniem wody oraz niektórymi 
usługami, w tym poza branżami: Informacja i komunikacja, Ochrona zdrowia i Pozostałe usługi. Najsilniejszy 
wzrost rentowności zanotowało zaś górnictwo i obsługa nieruchomości. Na poziomie jednostkowym widać 
również dalszą poprawę w części branż objętych wcześniej obostrzeniami przeciwpandemicznymi, w tym 
hotelach i restauracjach czy kulturze, co było w pewnym stopniu związane z niską bazą odniesienia. 

 
13 jak też w analogicznym okresie ub.r. i poprzednim kwartale (zwłaszcza wzrost ROE był wyraźny – o 0,7 pp. r/r do 4,6%, przy 
2,4% średniej i 3% trzecim kwartylu rozkładu  
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Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej14 w II kw. br. (w relacji do analogicznego okresu ub.r.) 
w największym stopniu przyczynił się wzrost produktywności pracy, związany z istotnym zwiększeniem 
skali działalności. Wyraźny wpływ na wzrost rentowności miał także spadek udziału mniejszych kategorii 
kosztów (tj. amortyzacji, kosztów podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych) w relacji do 
dynamicznie rosnącej wartości sprzedaży, co wynika zarówno z wysokiej dynamiki produkcji, jak i silnego 
wzrostu cen producentów (szczególnie w przemyśle). Negatywnie na dynamikę wskaźnika rentowności 
oddziaływało z kolei pogorszenie efektywności wykorzystania zaopatrzenia w materiały, surowce i usługi 
obce (zwiększenie zużycia materiałów, energii i usług obcych, w stosunku do skali produkcji), co należy 
wiązać ze wzrostem udziału przemysłu (charakteryzującego się istotnie wyższym udziałem zużycia 
materiałów i surowców niż pozostałe sektory) w produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw. Ujemnie na 
kształtowanie się wskaźnika rentowności wpłynął także wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia względem 
ceny produkcji (por. rozdział Ceny producentów), a skala wpływu tego czynnika wzrosła czwarty kwartał z 
rzędu. Realne wynagrodzenia (urealnione wskaźnikiem cen produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw 
niefinansowych) nie zmieniły się istotnie w relacji r/r i miały niewielki wkład do zmiany rentowności w II 
kw. br. 

Wykres 48 Odsetek przedsiębiorstw rentownych 
oraz z rentownością powyżej 5% i 10% (dane s.a.) 

Wykres 49 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto oraz rentowności 
sprzedaży  

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

 

 

 

 

 
14 W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją 
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów 
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z 
kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian 
efektywności wykorzystania czynników produkcji. 
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Wykres 50 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w branżach objętych 
obostrzeniami przeciwpandemicznymi i w 
pozostałych przedsiębiorstwach  

Wykres 51 Mediana rozkładu wskaźnika 
rentowności obrotu netto w wybranych sekcjach 
PKD 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP   
Wykres 52 ROA i ROE (dane kwartalne, dane 
surowe i s.a.) 

Wykres 53 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   Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 

2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia  

W świetle wyników SM NBP sytuacja w sektorze przedsiębiorstw pogorszyła się kolejny kwartał z rzędu 
i była wyraźnie gorsza niż rok wcześniej. Surowy wskaźnik ocen sytuacji spadł o 3,1 pp. kw/kw i był o 
15 pp. niższy niż rok wcześniej osiągając poziom 43,3 pp., a więc nawet nieco poniżej pierwszego kwartyla 
swojego rozkładu. Podobnie zachował się wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych, który obniżył się do 
wartości z pierwszego kwartyla rozkładu. Mimo niskich wartości wskaźnika nadal w dobrej lub bardzo 
dobrej sytuacji znajduje się 71,6% firm objętych badaniem, choć poziom ten jest jedynie nieznacznie wyższy 
niż w okresie lockdownu lub kryzysu finansowego z lat 2008-09. 

Pogorszenie ocen sytuacji w III kw. br. nastąpiło w większości branż i analizowanych klas, z wyjątkiem 
największych podmiotów w próbie oraz branż powiązanych z energetyką. Obecnie jedną z branż, która 
sygnalizuje największe pogorszenie własnej kondycji jest budownictwo, w tym zwłaszcza firmy 
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odpowiedzialne za projekty inżynieryjne oraz jednostki wykonujące prace specjalistyczne i wykończeniowe. 
Stosunkowo lepiej, mimo również niższych ocen, radzą sobie przedsiębiorstwa specjalizujące się w budowie 
budynków. Kolejną grupą, którą aktualne problemy dotykają obecnie relatywnie mocniej jest sektor MSP. 
Oceny kondycji mniejszych jednostek słabną szybciej niż dużych przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza 
największych podmiotów.  

W III kw. br. na czele problemów z jakimi borykają się przedsiębiorstwa ponownie znalazły się szybko 
rosnące ceny i koszty, w tym zwłaszcza ceny energii elektrycznej. Zjawisko to postrzegane jest obecnie jako 
jedno z najbardziej dotkliwych w całym okresie potransformacyjnym, a jego skala pozostaje wyraźnie 
powyżej swojej średniej (26% firm w próbie deklarowało takie problemy w III kw., przy 8,4% średniej dla 
całego okresu badania). Większość sygnalizowanych problemów dotyczy rosnących cen energii elektrycznej, 
a nieco rzadziej - wzrostów cen gazu. Kolejnym problemem, którego nasilenie się obserwowano w ostatnim 
okresie jest niski bądź malejący popyt. Na razie skala problemu pozostaje jednak jeszcze poniżej długoletniej 
średniej (9% firm zadeklarowało problemy z popytem, przy ponad 12% średniej dla tego problemu uzyskanej 
w latach 1999-2022). Na trzecim miejscu pod względem natężenia występowania trudności znalazły się 
przerwane łańcuchy dostaw czy braki surowców. Również ten problem nasilił się w ciągu kwartału, ale 
dotąd nigdy nie był oceniany jako powszechny. W części przedsiębiorstw do trudności z dostawami 
zaliczane były również potencjalne braki energii i gazu. Natomiast skala problemów związanych z wojną 
toczącą się za naszą wschodnią granicą została drugi już kwartał oceniona jako mniejsza niż w okresie 
bezpośrednio po wybuchu konfliktu - problemy powiązane z wojną w Ukrainie zajmują obecnie dopiero 7 
pozycję na liście najpoważniejszych trudności.  

Wojna wywiera niekorzystny wpływ na ankietowane firmy, choć skutki te mają częściej pośredni charakter. 
Wyraźne negatywne konsekwencje wojny odczuwa obecnie co czwarty respondent, natomiast dalszych 33% 
podmiotów doświadcza lub spodziewa się w przyszłości niewielkich negatywnych efektów konfliktu. Brak 
jakichkolwiek niekorzystnych następstw, w tym też w dłuższym horyzoncie, deklaruje w sumie prawie 26% 
jednostek, z czego 3% odnotowuje wręcz pozytywny wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej na swoją 
kondycję.  

Wśród przedsiębiorstw, które już dziś zauważają wyraźne negatywne skutki wojny, bieżąca sytuacja 
ekonomiczna określana jest jako istotnie gorsza niż w pozostałej grupie – w sumie 44% firm z tej klasy określa 
swoją kondycję jako słabą lub złą przy niemal dwa razy niższym odsetku takich jednostek w pozostałej 
grupie. W podziale na branże najwięcej negatywnych skutków wojny odnotowały w III kw.: energetyka, 
budownictwo, przetwórstwo (zwłaszcza produkcja napojów, wyrobów tekstylnych, chemikaliów i 
wyrobów elektronicznych) oraz transport. O negatywnych efektach częściej wspominają też eksporterzy i 
importerzy niż podmioty obecne wyłącznie na rynku krajowym.   

W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, to poza rosnącymi cenami, obawy respondentów budzą 
również zapowiadane możliwe ograniczenia mocy. W takiej sytuacji 47% przedsiębiorstw w próbie ocenia, 
że działania te bardzo negatywnie przełożą się na ich sytuację ekonomiczną, 34% firm efekty te uznało za 
umiarkowanie negatywne, a pozostałych 19% nie oczekuje żadnych poważniejszych następstw niedoborów 
energii. Oceny były zróżnicowane ze względu na branże, co wynikało ze znaczenia energii w procesie 
produkcji i działalności firmy. I tak najbardziej negatywnych skutków spodziewają się firmy przetwórcze, 
zwłaszcza produkcja metali, gumy i tworzyw, wyrobów tekstylnych, skór oraz w przemysł paliwowy, 
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ponadto dużą wrażliwość na ewentualne przerwy w dostawie energii sygnalizują hotele i restauracje, 
górnictwo, dostawcy wody i odbiorcy ścieków oraz kultura. Do branż deklarujących mniejszą wrażliwość na 
przerwy w dostawach energii można zaś zaliczyć: usługi administrowania i działalność wspierającą, 
budownictwo, działalność profesjonalną, informację i komunikację oraz obsługę nieruchomości.  

W III kw. br. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność ponownie wzrosła - po krótkim okresie 
poprawy w poprzednim kwartale - a wartość wskaźnika osiągnęła historyczne maksimum. Wzrost 
niepewności związany był zarówno z nasileniem się skali problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, 
jak i z oczekiwaniami co do pogorszenia własnej kondycji w przyszłości. Stale niekorzystny wpływ na 
poczucie stabilizacji miała wojna w Ukrainie. Nowym zjawiskiem, które mogło zwiększyć niepewność, były 
zaś zapowiadane możliwe ograniczenia dostaw energii.  

Wykres 54 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo, 
w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw w słabej, złej 
i bardzo złej sytuacji (w %)  

Wykres 55 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w 
grupie przedsiębiorstw odczuwających skutki 
wojny w Ukrainie oraz w pozostałych 
przedsiębiorstwach (saldo, w pp.)   

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 56 Parametry rozkładu wskaźnika ocen sytuacji bieżącej 

 
 Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Wykres 57 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w 
podziale sektorowym (saldo, w pp.) 

Wykres 58 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w 
podziale wg wielkości zatrudnienia (saldo, w pp.) 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 59 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy 
(w pp., wzrost oznacza wzrost niepewności) oraz 
odsetki firm z wysoką niepewnością (w %) 

Wykres 60 Bariery rozwoju w III kw. br. (odsetek 
firm w próbie w % i jego zmiana kw/kw w pp.)    

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W III kw. br. nastroje w Europie ponownie pogorszyły się, co można wiązać z przedłużającym się okresem 
działań wojennych oraz powszechnie panującą drożyzną. W Polsce wskaźnik ESI spadł podobnie jak w UE, 
a jego poziom pozostał wyraźnie niższy niż przeciętna dla krajów Wspólnoty. 
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Wykres 61 Economic Sentiment Indicator   Wykres 62 Economic Sentiment Indicator 
w sierpniu 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   

3. Prognozy sytuacji ekonomicznej i zmian rentowności 

Po niewielkiej korekcie w górę prognoz w poprzednim kwartale, oczekiwania sformułowane we 
wrześniu na IV kw. br. i na kolejne 12 miesięcy uległy pogorszeniu, osiągając swoje historyczne minima. 
Surowy wskaźnik prognoz kwartalnych zmniejszył się do minus 11 punktów, tj. o 13,3 pp. poniżej poziomu 
sprzed roku. Wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych zmniejszył się do poziomu minus 13,3 punktu, tj. 
do najniższej zanotowanej wartości w okresie prowadzenia badań SM NBP. Natomiast surowy wskaźnik 
prognoz rocznych spadł o 6,2 pp. kw/kw i przyjął wartość minus 14 punktu, tj. o 25,1  pp. poniżej odczytu z 
analogicznego okresu ub.r., co oznacza również najniższą wartość od 2015 r.15  

Istotny wpływ na pesymizm prognoz wywarła wojna ukraińsko-rosyjska. Roczne i kwartalne 
przewidywania pozostawały wyraźnie pod wpływem już obserwowanych skutków wojny. Firmy, które już 
dziś dostrzegają negatywne tego efekty sformułowały bardziej pesymistyczne oczekiwania niż pozostali 
respondenci.  

Spadek optymizmu prognoz rocznych objął niemal wszystkie analizowane sekcje i klasy, poza 
energetyką. Perspektywy dla branży energetycznej nie są jednak w ich ocenie korzystne - również tam  więcej 
firm spodziewa się pogorszenia kondycji niż jej poprawy. Najmniej optymistyczne prognozy na najbliższy 
rok ma obecnie przemysł, w tym zwłaszcza górnictwo, dostawa wody i energetyka. Z kolei najwięcej 
optymizmu zachowuje transport, firmy oferujące dobra inwestycyjne oraz największe podmioty w próbie.  

Prognozy przedsiębiorców z września br. przewidują spadek rentowności w SP w perspektywie 
najbliższych 12 miesięcy - wskaźnik zmniejszył się o 5,6 pp. kw/kw – do minus 4,3 punktu (tj. 27,5 pp. poniżej 
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poziomu sprzed roku i wyraźnie poniżej wartości sprzed wybuchu pandemii). Trzeba też podkreślić, że po 
raz pierwszy w próbie przeważyli pesymiści (firmy oczekujące spadku rentowności).  

Zgodnie z oczekiwaniami samych respondentów z poprzednich okresów oceny bieżącej rentowności za III 
kw. obniżyły się jednak tylko nieznacznie. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność osiąga 
42,8% ankietowanych (przy maksimum wynoszącym 52%, które odnotowano na początku 2018 r.), zaś na 
rynku zagranicznym - 51% przedsiębiorstw (przy maksimum 61% uzyskanym pod koniec 2018 r.)16.  

Wśród czynników stojących za spodziewanym spadkiem rentowności jako kluczowy wymienia się wzrost 
cen surowców. Natomiast w grupie firm, które mimo obserwowanych w gospodarce trudności nadal 
oczekują poprawy rentowności, dominującą przyczyną jest zwiększenie obrotów, a w następnej kolejności - 
wzrost cen własnych i wzrost wydajności pracy.  

Wykres 63 Kwartalne prognozy sytuacji (saldo, 
w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 
poprawy i pogorszenia sytuacji (w %) 

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP  

Wykres 64 Roczne prognozy sytuacji (saldo, w pp.) 
oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących 
poprawy i pogorszenia sytuacji (w %)  

 
Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 65 Parametry rozkładu wskaźnika kwartalnych prognoz sytuacji 

 
 Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 

 
16 przy czym w grupie firm z wysokim udziałem eksportu w przychodach wskaźnik ocen nieznacznie poprawił się względem 
poprzedniego kwartału 
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Wykres 66 Roczne prognozy sytuacji w grupie 
przedsiębiorstw odczuwających skutki wojny w 
Ukrainie oraz w pozostałych przedsiębiorstwach 
(w pp., s.a.)  

Wykres 67 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 

Wykres 68 Oceny rentowności (odsetek 
przedsiębiorstw z satysfakcjonującym poziomem 
rentowności, w %)   

Wykres 69 Prognozy zmian rentowności w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy (saldo, w pp.) oraz odsetki 
prognoz wzrostu i spadku rentowności (w %)  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W III kw. 2022 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu wzrosła na skutek deprecjacji złotego i 
kształtowała się na wysokim poziomie. W III kw. średni deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs 
progowy opłacalności eksportu był mocniejszy od kursu rynkowego o ok. 11% w przypadku euro oraz o 16% 
w przypadku dolara. W konsekwencji spadł odsetek przedsiębiorstw informujących o nieopłacalnym 
eksporcie oraz udział nieopłacalnego eksportu w eksporcie ogółem. 

Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako barierę rozwoju wzrósł w III kw. 2022 r., 
ale z perspektywy historycznej wciąż był relatywnie niski. Wzrost bariery kursowej w III kw. 2022 r. (do 
5,9% z 4,5% w II kw.) wynikał prawdopodobnie z silnego spadku opłacalności importu, w szczególności 
rozliczanego w dolarze. Podobnie jak w I kw. doprowadziło to do zawieszenia aktywności importowej przez 
wielu przedsiębiorców – liczba respondentów udzielająca odpowiedzi na pytanie o opłacalność importu 
spadła w III kw. o ok. 20% w przypadku importu rozliczanego w euro oraz ok. 23% w przypadku importu 
rozliczanego w dolarze. 
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Wykres 70 Kurs euro, przy którym eksport i import 
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł] 

Wykres 71 Kurs dolara, przy którym eksport i 
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty 
[w zł] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 72 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste 
kursy złotego względem euro i dolara [w zł] 

Wykres 73 Opłacalność eksportu [w %] 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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Ramka 1 Oceny poziomu niepewności 

Ramka zawiera zaktualizowane, na podstawie wskaźników bazujących na najnowszych danych z 
Szybkiego Monitoringu NBP (por. Szybki Monitoring NBP, Nr 04/19: 
https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_4_kw_2019.pdf), oceny poziomu niepewności 
doświadczanej przez ankietowane firmy. 

Oceny niepewności wzrosły do najwyższego poziomu w historii badania. Wzrósł również, do drugiego 
najwyższego historycznie poziomu, odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko 
bankructwa. W III kw. 2022 r. odsetek przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej sytuacji 
jako wysoką wzrósł do ok. 27,2%, co jest najwyższym odczytem w historii danych (tj. od 2011 r.). Nie 
towarzyszył temu co prawda wzrost odsetka przedsiębiorstw deklarujących niepewność jako barierę 
rozwoju, ale wynikało to prawdopodobnie z otwartej natury pytania o bariery rozwoju i dominującej roli 
bariery inflacyjno-kosztowej w deklaracjach przedsiębiorstw (wzrósł również znacząco odsetek 
przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi na to pytanie otwarte). Wzrósł natomiast odsetek 
przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa (do ok. 8%) oraz odsetek przedsiębiorstw 
formułujących negatywne prognozy.  

Wykres 74 Odsetki przedsiębiorstw 
oceniających niepewność jako wysoką oraz 
wskazujących na niepewność jako barierę 
rozwoju [w %, s.a.]  

Wykres 75 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej 
ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz 
formułujących negatywne prognozy [s.a., w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 76 Heterogeniczność prognoz popytu, 
sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt., 
s.a.] 

Wykres 77 Odsetek przedsiębiorstw błędnie 
prognozujących kwartalne zmiany sytuacji 
ekonomicznej (ocena ex post) [s.a., w %] 

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

1. Koszty pracy - dane GUS 

Choć w II kw. br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu kosztów pracy, kolejny kwartał z 
rzędu spadł ich udział w ogólnych kosztach działalności firm. Dynamika kosztów pracy w sektorze 
przedsiębiorstw niefinansowych w II kw. br. była o 5,7 pp. wyższa niż w kwartale poprzednim i 
ukształtowała się na poziomie 18,8% r/r. Jest to wynik o 3 pp. wyższy od dotychczasowego historycznego 
maksimum, odnotowanego w połowie 2008 r.  

Mimo szybkiego tempa wzrostu kosztów pracy ich udział w ogólnych kosztach działalności firm po raz 
kolejny spadł osiągając poziom 11% - ostatnio tak niską wartość odnotowano w 2013 r. Dynamiczne spadki 
udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych obserwowane są od ponad roku - jest to efekt bardzo szybko 
rosnących pozostałych kosztów, w szczególności kosztów materiałów i energii, których dynamika w II kw. 
br. wyniosła 53,4%17.  

Wykres 78 Dynamika r/r kosztów pracy na tle 
dynamiki kosztów ogółem i innych wybranych 
kategorii kosztów [%] 

Wykres 79 Udział kosztów pracy w kosztach 
działalności operacyjnej [%, pp.]  

  

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

Za dynamiczny wzrost kosztów pracy odpowiadają przede wszystkim szybko rosnące płace – nominalna 
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w II kw. br. osiągnęła poziom 17% r/r i jest to najwyższa 
odnotowana dotąd wartość18. W ujęciu realnym jednak w niemal 60% firm odnotowano spadek płac r/r. 
W II kw. br. tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych 
wyraźnie przyspieszyło – z 11,6% r/r w I kw. wzrosło do 17% r/r. Obraz jednak zmienia się po urealnieniu 
płac wskaźnikiem CPI – wówczas tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia spowalnia do 2,8% r/r 
plasując się tym samym w grupie najniższych notowanych dotąd wartości.  

 
17Tj. blisko o 35 pp. więcej od dynamiki kosztów pracy. 
18Analizowano szereg czasowy od 2005 r.  
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Choć w II kw. br. nominalne płace w ujęciu rocznym urosły we wszystkich głównych sektorach 
gospodarki19, to największy wpływ na dynamikę wynagrodzeń miał wzrost przeciętnej płacy w 
Transporcie20. Przeciętne wynagrodzenie w branży transportowej w II kw. br. było o blisko 28% wyższe niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to też najwyższy wynik, jaki do tej pory obserwowano w tej 
sekcji (wyższy o ponad 10 pp. od dotychczasowego maksimum).  

Wykres 80 Dynamika r/r przeciętnej płacy – ujęcie 
nominalne vs realne [%] 

Wykres 81 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 porównaniu do poprzedniego kwartału wyraźnie zwiększyło się zróżnicowanie branżowe dynamiki 
płac zbliżając się do historycznego maksimum. Odsetek działów PKD z dwucyfrową dynamiką 
przeciętnego wynagrodzenia osiągnął rekordową wartość 75%. Jednocześnie jednak wzrosła, w stosunku 
do I kw., liczba działów z ujemną nominalną dynamiką wynagrodzeń. W II kw. br. w 57 działach PKD (na 
76 analizowanych) nominalne tempo wzrostu przeciętnej płacy przewyższyło 10% r/r – jest to największa 
liczba działów z dwucyfrową dynamiką jaką do tej pory notowano (poprzednie odczyty nie przekraczały 
50). Znacząco, bo o 6 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrosła również wartość mediany rocznych 
dynamik płacy w działach PKD. Wyniki te sugerują, że szybkiego wzrostu wynagrodzeń nominalnych w 
analizowanym okresie doświadczyła zdecydowana większość branż. Niemniej są też działy PKD, w których 
przeciętna płaca w ujęciu rocznym spadła – ich liczba wzrosła z 2 w I kw. br. do 6. Po urealnieniu płac 
wskaźnikiem CPI dwucyfrowy wzrost przeciętnej płacy r/r odnotowano w 13 działach PKD (wynik nieco 
powyżej długookresowej średniej), a spadek – w 28 działach PKD (wynik zdecydowanie powyżej 
długookresowej średniej).  

 

  

 
19 Tj. budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi i gospodarka wodna  
20 Na wzrost wynagrodzeń w transporcie wpływ miały prawdopodobnie regulacje wdrożone w ramach „Pakietu Mobilności” 
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Wykres 82 Rozkład nominalnych dynamik r/r 
przeciętnej płacy nominalnej w działach PKD21  

Wykres 83 Liczba działów PKD z nominalną 
dynamiką r/r przeciętnej płacy powyżej 10% i 
poniżej 0% 

 
 

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

Mimo szybkiego tempa wzrostu płac, dynamika wydajności pracy w II kw. br. wciąż była wyższa. Dane 
finansowe sugerują jednak, że długookresowo obie wartości rosną w zbliżonym tempie. Wyraźna 
przewaga dynamiki r/r wydajności pracy nad dynamiką przeciętnego wynagrodzenia obserwowana jest od 
ponad roku. Jej źródłem są ponadprzeciętne wzrosty nominalnej sprzedaży, za które częściowo odpowiada 
wysoka inflacja22. Analiza oparta o indeks jednopodstawowy wskazuje jednak, że długofalowo tempo 
wzrostu przeciętnej płacy i wydajności pracy dąży do względnego stanu równowagi - na przestrzeni lat 2005-
2022, mimo okresowych różnic, sumaryczny wzrost obu wartości był zbliżony.  

Wykres 84 Dynamika r/r wydajności pracy na tle 
nominalnej dynamiki r/r  przeciętnej płacy [%] 

Wykres 85 Tempo wzrostu płac i wydajności pracy 
[indeks jednopodstawowy, 2005=100]  

  

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

Dynamika r/r zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w II kw. pozostała na poziomie z poprzedniego 
kwartału. Wzrosło jednak jej zróżnicowanie branżowe. Tempo wzrostu zatrudnienia w II kw. br. utrzymało 
się na poziomie 1,6% r/r – jest to wynik bardzo zbliżony do długookresowej średniej. W stosunku do 

 
21 Z wyłączeniem 3% najwyższych i 3% najniższych wyników – w celu uzyskania lepszej czytelności wykresu 
22 Warto tutaj mieć na uwadze, że w warunkach dynamicznego wzrostu cen w gospodarce analizy oparte o dane finansowe należy 
traktować ze szczególną ostrożnością 
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poprzedniego kwartału zwiększyło się natomiast jej zróżnicowanie branżowe – wzrosła zarówno liczba 
działów z dynamiką przekraczającą 10% r/r (z 12 do 16), jak i takich z dynamiką poniżej - 10% r/r (z 2 do 4).  

Podobnie jak w poprzednim kwartale, zatrudnienie w II kw. br. najszybciej rosło w usługach (5% r/r), a 
najszybciej spadało w budownictwie (-4,4 % r/r). Największą zmianę rocznej dynamiki zatrudnienia w 
stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w transporcie – spadek z 1,8% r/r do 0,4% r/r. 

Wykres 86 Dynamika r/r zatrudnienia [%] Wykres 87 Liczba działów PKD z dynamiką r/r 
zatrudnienia powyżej 10% i poniżej 10% 

  

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

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

Utrzymujący się na wysokim poziomie udział firm mających wakaty świadczy o wciąż relatywnie dużym 
zapotrzebowaniu na pracę w sektorze przedsiębiorstw. Udział firm informujących o nieobsadzonych 
miejscach pracy w III kw. br. ukształtował się na poziomie bardzo zbliżonym do wyniku z poprzedniego 
kwartału - 46%. Jest to wartość relatywnie wysoka – przekracza długookresową średnią o kilka punktów 
procentowych. Sektorem z największym udziałem przedsiębiorstw z wakatami pozostał transport (59% 
respondentów ma wolne etaty). Natomiast w relacji kw/kw problem wakatów najbardziej nasilił się w 
energetyce osiągając najwyższy poziom notowany dotąd w tej sekcji (51%). Również udział firm 
wskazujących na braki kadrowe w pytaniu otwartym o bariery rozwoju przedsiębiorstwa jest zbliżony do 
wartości z poprzedniego kwartału (niespełna 5%). Jest to wynik niższy od długookresowej średniej, na co 
wpływ może mieć koncentracja firm na innych problemach, zwłaszcza inflacji. 

Trzeci kwartał z rzędu odnotowano spadek wskaźnika prognoz zatrudnienia. Mimo spadku jego wartość 
jest jednak wciąż wysoka na tle danych historycznych. Wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia spadł 
względem poprzedniego kwartału o ponad 4 pp. osiągając poziom 18 pp. (26% ankietowanych firm planuje 
zwiększyć zatrudnienie w kolejnym kwartalne, a 8% zamierza je zredukować; dane odsezonowane). Skala 
spadku kw/kw jest dość duża (bliska wartości 3. kwartyla rozkładu notowanych dotąd spadków), jednak 
wartość wskaźnika wciąż znajduje się zdecydowanie powyżej długookresowej średniej. Podobnej skali 
spadek kw/kw odnotowano również w przypadku prognoz zatrudnienia w horyzoncie rocznym - do 
poziomu 22 pp. (33% przedsiębiorstw planuje wzrost zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a 11% 
przewiduje jego redukcję). Dane ankietowe sugerują, że prognozy zatrudnienia najbardziej pogorszyły się w 
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grupie dużych przedsiębiorstw (pow. 250 zatrudnionych). W ujęciu sektorowym spadek wskaźnika 
odnotowano we wszystkich głównych działach gospodarki23 poza energetyką. 

Wykres 88 Odsetek firm mających wakaty; odsetek 
firm wskazujących na braki kadrowe jako barierę 
rozwoju [%] 

Wykres 89 Wskaźnik kwartalnych prognoz 
zatrudnienia [pp.] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Poziom presji płacowej w przedsiębiorstwach wciąż jest bardzo wysoki, ale w stosunku do poprzedniego 
kwartału odnotowano niewielki spadek udziału firm, w których nasiliły się naciski na wzrost 
wynagrodzeń. Udział przedsiębiorstw deklarujących, że presja płacowa nasiliła się względem poprzedniego 
badania wynosi 38% tj. o 2,6 pp. mniej niż II kw. br. Mimo spadku wskaźnik ten utrzymuje się na 
zdecydowanie wyższym poziomie niż w poprzednich latach. W relacji kw/kw wzrósł natomiast o blisko 2 
pp. udział respondentów wskazujących na presję płacową i/lub koszty pracy jako na barierę rozwoju 
przedsiębiorstwa – według ostatniego odczytu wynosi on 7,8% i jest to jedna z wyższych notowanych dotąd 
wartości. Na wysoką wartość tego wskaźnika prawdopodobnie wpłynął zapowiedziany wzrost płacy 
minimalnej – ok. 20% firm z powyższej grupy odniosło się w swojej wypowiedzi bezpośrednio do tego 
tematu. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że istotny wzrost najniższego krajowego wynagrodzenia nie tylko 
bezpośrednio zwiększa koszty pracy najsłabiej opłacanych pracowników, ale także skutkuje wzmożoną 
presją płacową ze strony pozostałych zatrudnionych – pozycjonują się oni bowiem względem różnych 
charakterystyk rozkładu płac.  

Choć udział firm wskazujących na wzrost nacisków płacowych największy jest w tych sekcjach, w których 
jest najwyższy odsetek firm z wakatami (Transport i Przetwórstwo przemysłowe), to nasilenie presji 
płacowej jest obecnie mało zróżnicowane branżowo. We wszystkich analizowanych sektorach24 (poza 
górnictwem) udział przedsiębiorstw deklarujących, że presja płacowa nasiliła się względem poprzedniego 
badania mieści się w przedziale 30-40%.  

Mimo silnej presji płacowej, drugi kwartał z rzędu, zmniejszył się udział firm, w których płace rosły 
szybciej niż wydajność pracy. Odsetek respondentów oceniających, że w ich firmie płace w minionym 

 
23 Analizowane działy gospodarki: budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, 
gospodarka wody i odpadów 
24 Budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, gospodarka wody i odpadów 
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kwartale rosły szybciej niż wydajność pracy spadł o 1 pp. kw/kw – do poziomu 29,6%. Warto zauważyć, że 
od połowy 2020 r. do końca 2021 r. obserwowany był sukcesywny wzrost tego wskaźnika. Większość 
przedsiębiorstw (61%) twierdzi, że wynagrodzenia i wydajność pracy rosną w zbliżonym tempie.  

Wykres 90 Udział firm odczuwających presję 
płacową; udział firm wskazujących na presję 
placową/wysokie koszty pracy jako barierę rozwoju 
[%] 

Wykres 91 Udział firm oceniających, że płace w 
firmie wzrosły w większym stopniu niż wydajność 
pracy; udział firm oceniających, że płace wzrosły w 
mniejszym stopniu niż wydajność pracy [%] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano niewielki spadek udziału przedsiębiorstw 
planujących podwyżki wynagrodzeń w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy. Mimo spadku udział ten 
utrzymuje się na bardzo wysokim, na tle danych historycznych, poziomie. Odsetek firm przewidujących 
wzrost przeciętnego wynagrodzenia w kolejnym kwartale spadł kw/kw o 2,5 pp. do poziomu 46% (48% po 
przeważeniu zatrudnieniem). Obecny poziom tego wskaźnika przewyższa jednak długookresową średnią o 
ponad 20 pp. Spadek kw/kw odnotowano również w przypadku prognoz na kolejne 12 miesięcy – w ciągu 
roku wynagrodzenia zamierza podnieść 71,5% firm; w poprzednim kwartale wartość ta wynosiła 76%.  

Dane ankietowe sugerują, że planowane podwyżki wynagrodzeń będą miały, podobnie jak w 
poprzednim kwartale, raczej powszechny charakter. Ponad 55% firm prognozujących wzrost przeciętnej 
płacy deklaruje, że podwyżki dostanie ponad 80% zatrudnionych, kolejne 17,5% ankietowanych przewiduje 
podwyżki dla 50-80% załogi. Rozkład odpowiedzi na analogiczne pytanie zadane w II kw. br. (czyli 
dotyczące prognoz na III kw. br.) był bardzo zbliżony – łącznie ok. 70% prognozujących podwyżki 
informowało, że wzrost wynagrodzeń będzie dotyczył ponad połowy pracowników firmy.  

Podobnie jak w przypadku presji płacowej, zróżnicowanie branżowe odsetka firm prognozujących 
podwyżki jest niskie na tle danych historycznych. Największy udział przedsiębiorstw planujących 
podwyższenie wynagrodzeń w kolejnym kwartale jest w tych sekcjach, w których presja płacowa jest 
największa tj. w transporcie i przetwórstwie, ale we wszystkich analizowanych sektorach25 (poza gospodarką 
wodną) przekracza on 40%.  

 
25 Budownictwo, energetyka, górnictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe, transport, usługi, gospodarka wody i odpadów 
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Wykres 92 Udział firm prognozujących wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia w kolejnym kwartale 
s.a. [%] 

Wykres 93 Średnia wysokość prognozowanych 
podwyżek płac wraz z miarami pozycyjnymi 
rozkładu  [%] 

  

Źródło: Szybki Monitoring Źródło: Szybki Monitoring 

Rozkład wysokości prognozowanych podwyżek wynagrodzeń pozostał bardzo zbliżony do wartości 
notowanych od roku. Od końca ubiegłego roku miary pozycyjne rozkładu prognozowanych podwyżek 
utrzymują się na podwyższonym względem danych historycznych, ale stabilnym, poziomie. Średnia 
wysokość prognozowanej podwyżki płac według ostatniego odczytu wynosi 7,1% (niecałe 2 pp. więcej od 
długookresowej średniej), wartości 1. i 3. kwartyla rozkładu pozostały na wysokości odpowiednio 5% i 10%. 
Według prognoz na kolejne 12 miesięcy po raz kolejny wzrosła natomiast średnia i medianowa wysokość 
podwyżki. Wartości te rosną od roku, przy stabilnej wartości 1. i 3. kwartyla rozkładu. 

Czynnikiem hamującym wzrost wynagrodzeń może być duża wrażliwość firm na wzrost kosztów pracy. 
Blisko 32% ankietowanych firm twierdzi, że w ogóle nie ma przestrzeni finansowej do podwyżek płac. 
Kolejne 38% deklaruje, że mogą sobie pozwolić na maksymalnie 5-procentowy wzrost kosztów pracy przy 
założeniu utrzymania rentowności na satysfakcjonującym poziomie. Wzrost kosztów pracy powyżej 10% 
akceptowalny byłby dla niespełna 9% ankietowanych firm. Wrażliwość przedsiębiorstw na wzrost kosztów 
pracy rożni się w zależności od sekcji PKD – największy udział firm deklarujących brak takiej przestrzeni 
finansowej jest w Edukacji (37,5%), Gospodarce wodnej i ściekowej (37,2%),  Działalności w zakresie usług 
administrowania (37%) oraz Działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (36,6%). Najmniejszy 
zaś w: Informacji i komunikacji (21,7%), Handlu (27%) i Przetwórstwie przemysłowym (27,5%).  
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Ramka 2 Uwarunkowania polityki płacowej w firmach 

Niski poziom indeksacji płac, relatywnie słaby wpływ związków zawodowych, silne uzależnienie 
decyzji płacowych od sytuacji ekonomicznej firmy i popularność elastycznych elementów 
wynagrodzenia sugerują dość wysoki poziom odporności systemowej sektora przedsiębiorstw na 
niekontrolowane podwyżki płac, w tym na ryzyko spirali cenowo – płacowej.  

Temat indeksacji płac tj. automatycznego powiązania poziomu wynagrodzeń ze zmianami cen w 
gospodarce obecny jest w ekonomii od dawna i powraca zwłaszcza w okresach wysokiej i przedłużającej 
się inflacji. Wielokrotnie analizowano zarówno koszty jak i korzyści takiego rozwiązania, lecz 
nieodłącznym elementem tych rozważań jest ryzyko proinflacyjne jakie niesie ze sobą indeksacja płac. 
Wpływ indeksacji wynagrodzeń na inflację poprzez tzw. “efekty drugiej rundy” został dowiedziony m.in. 
przez Hofmanna, Peersmana i Strauba (2012). Zagadnieniem często towarzyszącym tematowi indeksacji 
płac jest działalność związków zawodowych, które wzmacniając siłę negocjacyjną pracowników również 
mogą działać w kierunku większej responsywności płac na zmiany cen w gospodarce. Baba i Lee (2022) 
wykazali, że efekt przełożenia (pass-through) szoków związanych ze wzrostem cen paliw na płace jest 
większy w warunkach większego uzwiązkowienia gospodarki.  

Oba te czynniki tj. częstość indeksacji płac i skala działalności związków zawodowych są w polskiej 
gospodarce na niskim poziomie, zwłaszcza w sektorze prywatnym, co potwierdzają poniższe dane 
ankietowe. Będą zatem działać w kierunku zmniejszania ryzyka spirali płacowo – cenowej. Obniżać to 
ryzyko mogą również dwa kolejne przedstawione czynniki tj. silne uzależnienie decyzji płacowych od 
sytuacji ekonomicznej firmy (implikujące prawdopodobieństwo wstrzymywania podwyżek płac w 
przypadku spadku popytu) oraz popularność elastycznych elementów wynagrodzenia (umożliwiających 
odpowiedź na rosnącą presję płacową bez trwałego podnoszenia poziomu płac).  

Dane ankietowe wskazują, że w zdecydowanej większości przedsiębiorstw (92,3%) nie ma systemu 
indeksacji płac inflacją tj. regularnej korekty wynagrodzeń zasadniczych o wskaźnik CPI (bądź o zbliżoną 
do niego wartość). Po przeważeniu zatrudnieniem udział ten pozostaje na zbliżonym poziomie – 91,9%. 
Odsetek firm, w których taki system obowiązuje dość mocno różni się w zależności od sekcji PKD – 
największy jest w Energetyce (18,6%), Gospodarce wodnej (13%) i Działalności w zakresie usług 
administrowania (11,5%). Indeksacja płac częściej jest spotykana w firmach dużych niż małych (9% vs 6%) 
i w przedsiębiorstwach publicznych niż prywatnych (10% vs 7%).  

Działalność związków zawodowych nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie polityki 
płacowej w przeważającej części firm (77,3%). Niespełna 14% deklaruje, że wpływ ten jest słaby, a 9% 
określa go jako silny. Po przeważeniu zatrudnieniem proporcje te zmieniają się ze względu na fakt, że 
uzwiązkowienie dotyczy głównie dużych podmiotów – 68% zatrudnionych pracuje w firmach słabo 
zależnych lub w ogóle niezależnych od związków zawodowych, 32% - w firmach silnie zależnych. Poziom 
uzwiązkowienia jest mocno zróżnicowany w zależności od sektora własności – w przedsiębiorstwach 
publicznych odsetek podmiotów deklarujących silną zależność od związków zawodowych wynosi prawie 
29%, w firmach prywatnych – niecałe 6%. Bardzo duże zróżnicowanie występuje również w przekroju 
branżowym – największy udział firm informujących o silnym wpływie związków jest w Energetyce (47%), 
Gospodarce wodnej (30%) i Opiece zdrowotnej (20%). Na relatywnie słabe uzwiązkowienie w Polsce 
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wskazują również dane OECD26 – z wynikiem 13,4% zatrudnionych należących do związków 
zawodowych Polska plasuje się poniżej średniej (16%).  

W ocenie respondentów najbardziej istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji o podniesieniu 
płac jest bieżąca sytuacja ekonomiczna firmy. Ponad 64% ankietowanych firm stwierdziło, że bieżąca 
sytuacja finansowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa mają silny wpływ na decyzje płacowe. Jest to 
zdecydowanie wyższy odsetek niż w przypadku kolejnych wymienionych zmiennych. Wpływ drugiego 
w kolejności czynnika tj. regulacji rządowych (np. wysokości płacy minimalnej) został zaklasyfikowany 
jako silny przez niespełna 32% firm. Dla pozostałych czynników (chęć zatrzymania/pozyskania 
pracowników, naciski płacowe, poziom inflacji) udział ten nie przekracza 25%.  

Ponad 50% firm w sytuacji wzmożonych nacisków na wzrost płac w pierwszej kolejności stosuje 
elastyczne elementy wynagrodzenia (premie, nagrody etc.). Około 34% ankietowanych przedsiębiorstw 
od razu decyduje się na podniesienie wynagrodzeń zasadniczych. Blisko 14% stosuje inne rozwiązania. 
Elastyczne elementy wynagrodzeń najczęściej spotykane są w Handlu, Działalności związanej z 
zakwaterowaniem i gastronomią oraz Przetwórstwie przemysłowym. Najmniejszy udział firm 
deklarujących ich stosowanie jest w sekcjach cechujących się silnym uzwiązkowieniem czyli m. in. w 
Energetyce i Opiece zdrowotnej. Nawet tam jednak przekracza on 30% co sugeruje, że elastyczne elementy 
wynagrodzenia są dość popularne niezależnie od rozpatrywanego sektora.  

Wykres 94 Średnia ocena wpływu poszczególnych czynników podczas podejmowania decyzji o 
podwyżce płac w fimie 

 
Źródło: Szybki Monitoring 
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26 Ostatnie dostępne dane dla 2017 r.: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD 
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1. Inwestycje w gospodarce narodowej 

W II kw. 2022 r. odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu nakładów brutto w gospodarce narodowej 
(realny wzrost o 7,1% r/r, 4,3% r/r w I kw.). Za wyższą dynamikę nakładów w ujęciu nominalnym (wskaźniki 
cen dla danych w takim układzie nie są dostępne) odpowiadało przede wszystkim dalsze ożywienie 
inwestycji w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost o 19,4% r/r), ale nadal najszybciej zwiększały się 
inwestycje sektora rządowego i samorządowego (22% r/r, ceny bieżące). Relatywnie wolniej od dwóch 
kwartałów rosną natomiast inwestycje sektora gospodarstw domowych (10,7% 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% r/r, ceny bieżące), jak i w grupie mikro i małych firm27 
(20,7% r/r). 

Wykres 95 Wkład do stopy nakładów brutto na 
środki trwałe w gospodarce narodowej [w pp., ceny 
bieżące] 

Wykres 96 Struktura sektorowa nakładów brutto na 
środki trwałe w gospodarce narodowej, II 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 

Po trzech kwartałach osłabiania się aktywność inwestycyjna średnich i dużych przedsiębiorstw 
niefinansowych wzrosła w II kw. br. Realne tempo wzrostu inwestycji przyspieszyło do 7,2% r/r28. 
Odnotowano jednocześnie kolejny wzrost realnej dynamiki nakładów s.a. w relacji kw/kw i silny wzrost 
stopy inwestycji29.  

 
27 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. 
28 Deflowanie DABE. W I kw. inwestycje przedsiębiorstw wzrosły realnie o 1,4% r/r. Nominalny wzrost nakładów w II kw. 
wyniósł 19% r/r. 
29 Stopa inwestycji, mierzona relacją inwestycji do majątku przedsiębiorstw, w II kw. b.r. jest najwyższa od 2019 r. 
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Wykres 97 Dynamika inwestycji średnich i dużych 
przedsiębiorstw niefinansowych [w %] 

Wykres 98 Stopa inwestycji [inwestycje do majątku, 
w %] 

 

 
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 99 Dynamika inwestycji kw/kw [w %, s.a., 
ceny stałe] 

Wykres 100 Przeciętna (medianowa) stopa 
inwestycji [inwestycje do majątku, w %] 

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

Większość badanych parametrów aktywności inwestycyjnej (stopa inwestycji, nominalna dynamika 
inwestycji, udział inwestorów) poprawiła się nie tylko dla wyników zagregowanych, ale i przeciętnych, 
kształtując się jednocześnie na dobrych poziomach. Dane finansowe przedsiębiorstw wskazują także na 
słabszą niż w poprzednich okresach koncentrację przyrostów inwestycji kwartalnych i - tym samym - 
mniejszy obecnie wpływ dużych, jednostkowych wzrostów inwestycji na dynamikę tej kategorii w całym 
SPN. Wkład grupy 100 największych inwestorów do wzrostu inwestycji ogółu przedsiębiorstw utrzymuje 
się też na niższym, niż w poprzednich fazach ożywienia inwestycyjnego, poziomie. Od dwóch lat spada też 
dodatkowo koncentracja kwartalnych nakładów na inwestycje, chociaż pozostaje ona wysoka na tle danych 
historycznych. Nominalny wzrost inwestycji odnotowało ponadto więcej działów PKD niż przed kwartałem 
(72% działów, o 10 pp kw/kw s.a.), a w 60% z nich wzrost ten przekroczył 10%. Wszystkie te symptomy 
wskazują, że przyspieszenie aktywności inwestycyjnej (w kategoriach nominalnych) było w II kw. 
zjawiskiem powszechnym w SPN. Jednocześnie zmiany aktywności inwestycyjnej w świetle danych 
finansowych przedsiębiorstw były w II kw. korzystniejsze od zapowiadanych w prognozach z SM NBP. 
Dane jakościowe już od pięciu kwartałów wskazują bowiem na słabnięcie optymizmu inwestycyjnego. Ta 
rozbieżność może w pewnym stopniu odzwierciedlać trudności w ocenie zjawisk realnych w warunkach 
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większej zmienności cen, ale też oczekiwany wzrost cen dóbr inwestycyjnych mógł skłonić przedsiębiorstwa 
do zwiększonych, względem planów, zakupów inwestycyjnych. 

Wykres 101 Udział inwestorów i udział s.a. firm 
nominalnie zwiększających inwestycje r/r [w % 
przedsiębiorstw] 

Wykres 102 Koncentracja nominalnych przyrostów 
r/r inwestycji (dane kwartalne) 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 103 Wkład do wzrostu r/r inwestycji 
największych inwestorów (w pp, c. bież.) 

Wykres 104 Koncentracja inwestycji. HHI i udział 
nakładów 100 największych inwestorów [% 
inwestycji SPN] 

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

Przedsiębiorstwa zwiększały nominalnie wszystkie rodzaje nakładów, najszybciej zaś inwestycje 
budowlane (wzrost nominalny o 28,6% r/r), które dały główny wkład do wzrostu inwestycji SPN. 
Przyspieszyły też inwestycje w maszyny i urządzenia (nominalny wzrost o 13,2% r/r, przy wzroście cen 
nakładów na maszyny i urządzenia w I półroczu o 9,2% r/r), lekko osłabiła się natomiast dynamika wzrostu 
nakładów na środki transportu (13,8% r/r). Silny impuls do nominalnego wzrostu inwestycji budowlanych 
dał w II kw. sektor prywatny (wzrost o 51,6% r/r przy utrzymującym się jeszcze efekcie niskiej bazy). Obraz 
nominalny jest jednak mocno zniekształcony przez wzrost cen dóbr inwestycyjnych i efekty statystyczne 
związane z wahaniami poziomów nakładów przed rokiem - realny wzrost nakładów budowlanych w 
ocenie GUS w całym II półroczu wyniósł 8,8% r/r (przy dodatnim efekcie bazy), na środki transportu 4,5% 
r/r (przy ujemnym efekcie bazy), a maszyny i urządzenia - jedynie 1,6 % r/r.  
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Wykres 105 Wkład do stopy wzrostu inwestycji 
w podziale rodzajowym [r/r, w pp., dane 
kwartalne, c. bieżące] 

Wykres 106 Dynamika inwestycji wg rodzajów 
[indeks jednopodstawowy, 2010 r.=100%, w %, s.a., 
d. kwartalne, c. bieżące, trend - prognoza na danych 
do 2019q4] 

 

 

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

W strukturze nakładów przedsiębiorstw pogłębiają się zmiany rozpoczęte wraz z pojawieniem się zaburzeń 
w gospodarce po wybuchu pandemii. W przedsiębiorstwach wprawdzie wciąż zdecydowaną większość 
wydatków rozwojowych przeznacza się na zakup nowych środków trwałych (86,6%), ale ten udział od 
dwóch lat obniża się (spadek poniżej średniej wieloletniej). Wzrost znaczenia zakupów środków trwałych 
na rynkach wtórnych rozpoczął się na skutek zaburzeń w łańcuchach dostaw w czasie pandemii. Obecnie 
może on wynikać także z malejącej siły nabywczej przedsiębiorstw, co sugerują dane z SM NBP i istotnej, w 
warunkach rosnących kosztów działalności, motywacji do poszukiwania oszczędności (w typowych 
warunkach dobra używane są tańsze niż fabrycznie nowe, ale w przy niedostępności w sprzedaży nowych 
dóbr relacje te mogą być zaburzone). Jednocześnie w firmach od wybuchu pandemii nadal zwiększa się 
udział inwestycji w wartości niematerialne i prawne30 w ogóle wydatków rozwojowych (wzrost do 8,2%, tj. 
powyżej średniej wieloletniej).  

Wykres 107 Struktura inwestycji [w % ogółu 
inwestycji obejmujących nakłady na nowe, 
używane środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, dane kwartalne, trend i średnia od 2009 r.] 

Wykres 108 Udział działów z nominalnym 
wzrostem inwestycji r/r [w % liczby działów, s.a.] 

 

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

 
30 Wzrost inwestycji w wartości niematerialne i prawne (wnip) jest efektem także wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, które 
zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. 
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Wzrost aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach przełożył się na dalszy spadek udziału majątku 
trwałego w aktywach (także w przetwórstwie przemysłowym), a relacja ta obniżyła się do najniższego 
poziomu w historii danych. Głęboka zmiana struktury aktywów może pociągnąć za sobą, przynajmniej w 
krótszym horyzoncie, relatywnie mniejsze zapotrzebowanie firm na odnowienie i utrzymanie istniejącego 
majątku trwałego, a tym samym - względnie niższe wydatki na inwestycje odtworzeniowe. 

Na tle relatywnie powszechnego ożywienia w II kw. w niektórych segmentach sektora przedsiębiorstw 
nominalne wzrosty nakładów były wyraźniejsze. Silnie wrosły m.in. inwestycje w przemyśle (wzrost 
nominalny o 19,8% r/r), w tym zwłaszcza w przetwórstwie przemysłowym (32,6% r/r) oraz w sektorze firm 
prywatnych (23% r/r). 

Wykres 109 Dynamika inwestycji wg branż PKD 
[indeks jednopodstawowy, 2010 r. = 100%, s.a., d. 
kwartalne, c. bieżące, trend - prognoza na danych 
do 2019q4] 

Wykres 110 Stopa inwestycji wg branż PKD 
[inwestycje/majątek trwały netto, w %, mediana, 
s.a.] 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 111 Dynamika inwestycji wg form 
własności [indeks jednopodstawowy, 2010 r. = 
100%, s.a., d. kwartalne, c. bieżące, trend - prognoza 
na danych do 2019q4] 

Wykres 112 Stopa inwestycji wg form własności 
[inwestycje/majątek trwały netto, w %, mediana, 
s.a., linia przerywana - średnie od 2009 r.] 

  

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

W podziale na sektory własności inwestycje szybciej, w ujęciu nominalnym, rosły w przedsiębiorstwach 
sektora prywatnego niż publicznego (wzrost odpowiednio o 23% r/r i 7,6% r/r). Dodatkowo nominalne 
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tempo wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 
wzrosło w ciągu kwartału (dynamika inwestycji wyniosła 20,7% r/r w firmach prywatnych krajowych i 25,2% 
r/r w firmach zagranicznych). Stopa inwestycji w firmach zagranicznych pozostaje jednak wciąż na wyraźnie 
obniżonym, tak względem średniej wieloletniej, jak i rezultatów sprzed wybuchu pandemii, poziomie.  

Wśród badanych grup przedsiębiorstw spadek inwestycji w relacji rocznej odnotowano jedynie w spółkach 
Skarbu Państwa (nominalny spadek o -7,5% r/r) oraz w energetyce (o -13,1% r/r). 

3. Perspektywy aktywności inwestycyjnej 

Według wyników z SM NBP w przedsiębiorstwach nastąpiło kolejne w tym roku wyraźne osłabienie 
optymizmu inwestycyjnego. Optymizm w planach inwestycyjnych (OPTIN - udział firm z pozytywnymi 
ocenami aktywności inwestycyjnej) obniżył się w relacji kwartalnej i rocznej i kształtuje się na niskim 
poziomie (pierwszy kwintyl wyników w historii badania). Mimo znacznie silniej odczuwanej obecnie 
niepewności nastroje wśród inwestorów pozostają jednak wciąż lepsze niż w czasie pandemicznego 
spowolnienia z 2020 r.  

Pogorszyły się znacząco, do niskich poziomów, wszystkie składowe OPTIN – firmy zmniejszyły kw/kw i 
r/r zainteresowanie zarówno nowymi inwestycjami, jak i kontynuowaniem już rozpoczętych 
przedsięwzięć31. W efekcie prognozy dynamiki nakładów na najbliższy kwartał są, po raz pierwszy od 
czasu wybuchu pandemii, negatywne32. Saldo planowanych zmian wielkości nakładów w całym b.r. 
pozostaje mimo to dodatnie, wskazując na wyższy optymizm w prognozach całorocznych. Także ono uległo 
pewnemu obniżeniu wobec poziomu sprzed kwartału. 

Osłabienie nastrojów inwestycyjnych miało charakter powszechny wśród badanych podmiotów, ale 
ominęło firmy publiczne. W sektorze prywatnym i w przetwórstwie przemysłowym, które zgodnie z 
danymi sprawozdawczymi w II kw. miały duży wkład we wzrost inwestycji SPN, w IV kw. oczekiwane są 
pierwsze od wybuchu pandemii spadki inwestycji, a saldo w planach inwestycji spadło poniżej poziomu 
neutralnego. Zapowiadana skala redukcji inwestycji w przetwórstwie jest też największa na tle pozostałych 
branż PKD. Ograniczanie nakładów r/r w IV kw. planują także przedsiębiorstwa MSP, w których pogorszyły 
się jednocześnie prognozy dla inwestycji w całym roku (ich saldo obniżyło się do poziomu neutralnego). 

Słabnące inwestycje sektora prywatnego może częściowo rekompensować rosnąca aktywność firm 
publicznych, w których notuje się dalszą poprawę i wysoki poziom optymizmu inwestycyjnego. W 
przedsiębiorstwach publicznych odnotowano m.in. wyraźny wzrost zainteresowania nowymi inwestycjami, 
ale i zwiększaniem skali już rozpoczętych projektów przy jednocześnie niższym niż w sektorze prywatnym 
odsetku rezygnacji z inwestycji będących w toku. Bardzo optymistyczne prognozy aktywności inwestycyjnej 
utrzymują się także w branży energetycznej (duża część inwestorów z tego sektora rozpoczyna nowe 
inwestycje). Również w dużych firmach nastroje wśród inwestorów pozostają stabilne i na relatywnie 
wysokich poziomach (dobre odczyty dla ważonego wskaźnika nowych inwestycji i planowanych zmian 
wielkości nakładów). 

 
31 Nowe inwestycje w najbliższym kwartale planuje 19% firm (o 2,3 pp mniej kw/kw), a ograniczyć realizowane już inwestycje 
zamierza 12,5% inwestorów (o 3,1 pp więcej kw/kw, i aż 7,2 pp więcej r/r). Oba te wskaźniki ukształtowały się na niekorzystnych 
poziomach wśród 1/5 najgorszych w historii. 
32 Ujemne saldo planowanych zmian wielkości nakładów. 
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Wyniki SM NBP pokazują, że ze względu na podwyższoną inflację zmniejsza się przestrzeń dla wydatków 
majątkowych. Niemal wszystkie badane firmy oceniały, że możliwości zakupu czynników produkcji 
(kapitałowych i/lub obrotowych) pogorszyły się w porównaniu z okresem niższej inflacji. Do ograniczenia 
aktywności inwestycyjnej skłaniają jednocześnie m.in. pogarszające się i negatywne już perspektywy 
popytowe, wzrost kosztów prowadzenia działalności i słabnąca zdolność do generowania zadowalających 
zysków (zwłaszcza w kontekście struktury finansowania działalności inwestycyjnej opartej na 
samofinansowaniu). Hamująco działa też rekordowo wysoki poziom niepewności. Coraz bardziej 
zauważalnie możliwości rozwoju pogarszają także koszty finansowania związane z rosnącym poziomem 
oprocentowania kredytów (w ostatnich dwóch edycjach mocno wzrósł odsetek wskazujących na tę barierę 
rozwoju)33. 

Wykres 113 OPTIN s.a. [udział firm 
z pozytywnymi prognozami aktywności 
inwestycyjnej, w %] 

Wykres 114 Wskaźnik kwartalny nowych 
inwestycji i wsk. kontynuacji rozpoczętych 
inwestycji [w % firm] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 115 Planowana zmiana skali inwestycji 
w perspektywie kwartału [saldo zmian, w pp., s.a. 
i wskaźnik ważony wielkością zatrudnienia] 

Wykres 116 Planowana zmiana skali inwestycji 
w perspektywie do końca roku [saldo zmian, w pp., 
s.a. i wskaźnik ważony zatrudnieniem] 

  

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
33 Nie można jednak zapomnieć o tym, że znaczenie kredytów bankowych w finansowaniu inwestycji obniża się od niemal 
dekady (obejmującej też okres historycznie niskich stóp procentowych) i obecnie jest ono najniższe od rozpoczęcia badań (jedynie 
co piąty inwestor sfinansuje rozpoczynaną inwestycję z kredytów, a co drugi ze środków własnych). 
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Wykres 117 OPTIN s.a. wg form własności [w %] Wykres 118 Główne źródło finansowania nowych 
inwestycji [% firm] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Wykres 119 Wpływ podwyższonej inflacji na 
wyniki przedsiębiorstwa i możliwości zakupu 
czynników produkcji [% firm] 

Wykres 120 Wpływ podwyższonej inflacji na 
wyniki przedsiębiorstwa a plany inwestycyjne 
przedsiębiorstw 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP, opracowanie NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP, opracowanie NBP 
Wykres 121 Dynamika inwestycji SPN, GN a 
OPTIN SMNBP r/r (dane standaryzowane) 

Wykres 122 Stopa inwestycji (mediana) i wsk. 
nowych inwestycji SMNBP (wsp. korelacji 0,91) 

 

 

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

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, Szybki Monitoring 
NBP, opracowanie NBP 
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Płynność i finansowanie działalności  

1. Płynność i regulowanie zobowiązań 

W II kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa firm pogorszyła się. Ograniczeniu uległy zarówno wskaźniki 
płynności, jak i odsetek firm utrzymujący płynność gotówkową powyżej wartości referencyjnej. Zrealizowały 
się tym samym formułowane we wcześniejszych edycjach badania SM NBP zapowiedzi przedsiębiorstw o 
narastających problemach z płynnością. Dane ankietowe dotyczące oceny sytuacji płynnościowej w 
III kw. br., a także prognozy na kolejne 12 miesięcy wskazują, że negatywne tendencje w obszarze płynności 
utrzymują się.  

Dane za II kw. br. potwierdzają, że od połowy 2021 r. średnia płynność gotówkowa (wskaźnik I st.) i 
szybka (wskaźnik II st.) pozostają w wyraźnym trendzie spadkowym (wciąż jednak na poziomach 
przekraczających długookresowe wartości przeciętne). O obniżającej się wartości wskaźników zdecydował 
szybszy wzrost zobowiązań krótkoterminowych (27% r/r) niż płynnych aktywów obrotowych - tj. wartości 
inwestycji krótkoterminowych (o 17,8% r/r). Dynamika środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych 
sięgnęła niemal 14% r/r, a ich udział w aktywach obrotowych wzrósł (z 60% do 62% kw/kw). Jednocześnie 
tempo wzrostu wartości papierów wartościowych wyhamowało (z średnio ponad 60% w poprzedzających 
czterech kwartałach do 23% w II kw. br.) – obecnie papiery wartościowe stanowią ok. 34% wartości inwestycji 
krótkoterminowych. Wysokie tempo wzrostu aktywów obrotowych przekraczające dynamikę zobowiązań 
krótkoterminowych powoduje dalszą poprawę płynności finansowej III st. w ujęciu rocznym.  

Przyspieszenie (kw/kw) akumulacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych można zapewne 
wiązać ze wzrostem stóp procentowych i przyspieszeniem dynamiki depozytów terminowych 
przedsiębiorstw34 w ostatnich miesiącach. Wg danych NBP ze sprawozdawczości banków, na koniec czerwca 
2022 r. tempo wzrostu depozytów terminowych wyniosło ok. 87% r/r, przy utrzymującym się od kwietnia 
br. spadku depozytów bieżących (spadek o ok. 5% r/r)35.  

W II kw. 2022 r. ok. 53% badanych przedsiębiorstw utrzymało wskaźnik płynności gotówkowej powyżej 
0,2, tzw. bezpiecznego poziomu (pomimo spadku wciąż więc powyżej długookresowej średniej)36. Rośnie 
natomiast odsetek firm o bardzo niskiej płynności (tj. poniżej 0,1) obecnie to już ok. 34% podmiotów, jednak 
przy średniej długookresowej wynoszącej 37,5%.  

 

 
34 Wzrost stóp procentowych nie niweluje wzrostu inflacji, jednak ogranicza tempo spadku realnej wartości depozytów 
przedsiębiorstw. Średnie oprocentowanie nowych umów złotowych (nowych i renegocjowanych) w lipcu wniosło 5,3% przy 
inflacji sięgającej 15,6% (Szerzej: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/ ). W sytuacji wysokiej niepewności (dane SM 
NBP) zainteresowanie przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa trwałe oraz inwestycjami kapitałowymi nie rośnie. 
35 Bardzo wysokie tempo wzrostu depozytów terminowych w niewielkim stopniu przełożyło się na przyspieszenie wzrostu 
depozytów ogółem sektora przedsiębiorstw (na koniec czerwca ok. 8,5% r/r), depozyty terminowe stanowią ok 28,6% sumy 
depozytów ogółem. Szerzej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html 
36 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
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Mimo powyżej sygnalizowanych zmian w większości analizowanych przekrojów w II kw. 2022 r. 
płynność gotówkowa pozostała na bezpiecznym poziomie. Powszechne jest jednak stopniowe obniżanie 
się płynności w większości analizowanych klas. Liczba działów PKD, które odnotowują wzrosty 
wskaźników płynności pozostaje w tendencji spadkowej (obok czynników inflacyjnych pogarszających 
efektywność gospodarowania, w wielu firmach wygasa zapewne efekt płynnościowy uruchomionych tarcz, 
a w części, po weryfikacji warunków, następuje zwrot pozyskanych subwencji). Liczba działów PKD, w 
których dynamika należności jest wyższa niż inwestycji krótkoterminowych pozostaje na historycznie 
wysokim poziomie, a odsetek działów z wyższą dynamiką należności niż zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
spadł do najniższego poziomu od co najmniej 10 lat. Wyraźnie pogarszają się zatem relacje płatnicze w 
ramach rozrachunków handlowych badanych przedsiębiorstw.  

 

Wykres 123 Wskaźniki płynności szybkiej (II st.) 
i gotówkowej (I st.) [w pkt.] 

Wykres 124 Dynamika składowych wskaźników 
płynności [w %.] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 125 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane 
miesięczne, r/r]  

Wykres 126 Odsetek przedsiębiorstw ze wsk. 
płynności przekraczającymi referencyjne poziomy 

  
Źródło: Stat. monetarna i finansowa NBP, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Wzrost płynności widoczny jest w Górnictwie i Energetyce (odnotowano tu bardzo wysokie dynamiki 
inwestycji krótkoterminowych, w tym środków pieniężnych), a jej stabilizację na wysokim poziomie - w 
Transporcie. Intensyfikacja ruchu turystycznego w miesiącach wiosenno – letnich odzwierciedliła się w 
dalszej poprawie sytuacji działów: Działalność organizatorów turystyki i Zakwaterowanie.  

W działach przetwórczych płynność natomiast wolno się obniża i obecnie jest poniżej długookresowej 
średniej. Tendencja jest najsilniej widoczna w: Produkcji odzieży, Produkcji maszyn i urządzeń, Produkcji 
chemikaliów i wyrobów chemicznych, a także w dziale o dużym udziale eksportu tj. Wytwarzaniu i 
konserwowaniu owoców i warzyw. Obserwowane wzrosty cen i niedobory surowców oraz materiałów 
powodują też stopniowe pogarszanie się płynności Budownictwa, zmierzającej ku długookresowej średniej37.  

W II kw. 2022 r. odnotowano najwyższą (od 2007 r.) różnicę płynności gotówkowej sektora publicznego i 
prywatnego. O ile w tym pierwszym płynność pozostaje w silnym trendzie wzrostowym od 2020 r., o tyle 
wywołane tarczami antycovidowymi w 2020 r. przyspieszenie wzrostu płynności w sektorze prywatnym 
słabnie. W układzie według formy własności silny wzrost płynności obserwuje się w spółkach Skarbu 
Państwa, z kolei spadek płynności38 dotyka podmioty samorządowe oraz zarówno firmy prywatne krajowe, 
jak i zagraniczne.  

W układzie według wielkości zatrudnienia wskaźniki płynności wzrosły (r/r) tylko w klasie firm 
zatrudniających od 250 do 499 osób - w efekcie szybko rosnących inwestycji (i należności) 
krótkoterminowych wobec obniżającej się dynamiki zobowiązań krótkookresowych. W sektorze MSP po raz 
kolejny płynność obniżyła się.  

 
37 Wyraźne pogorszenie – już od kilku kwartałów - obserwuje się w dziale Specjalistycznych robót budowlanych. 
38 Obserwowany spadek płynności przedsiębiorstw prywatnych może być zapowiedzią intensyfikacji problemów z 
niewypłacalnością. Mimo że w danych jeszcze tego nie widać (szerzej nt. statystyk niewypłacalności w ramce), to izby 
gospodarcze już informują o wzmożonej fali zamknięć podmiotów gospodarczych.   

Wykres 127 Odsetki działów PKD, ze wzrostem (r/r 
i kw/kw) wsk. płynności gotówkowej  

Wykres 128 Odsetki działów PKD, gdzie dynam. 
należności z tyt. dostaw i usług przewyższa dynam. 
inwestycji krótkotermin. i dynam. zobowiązań z tyt. 
dostaw i usług 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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Według danych SM NBP w III kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pogorszyła się, co jest 
też zgodne z wcześniej formułowanymi prognozami sektora. Po usunięciu wahań sezonowych, odsetek 
firm deklarujących brak problemów z płynnością spadł do ok. 77% – kształtując się nieco powyżej 10-
letniej średniej. Odnotowano przyrost odsetka firm, które doświadczają częstych problemów z płynnością 
(taką deklarację złożyło blisko 5% badanych firm).  

Spadek odsetka firm płynnych odnotowano w większości analizowanych przekrojów. Pogorszenie 
płynności odczuły także firmy, które oceniają swoją rentowność (zarówno na rynku krajowym, jak i 
zagranicznym) jako bardzo wysoką. Wyraźnie gorsze oceny płynności mają firmy prywatne krajowe niż 
firmy z kapitałem zagranicznym – ale w obu klasach widać dalsze pogorszenie ocen. W przypadku firm ze 
sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy płynność zarówno firm prywatnych krajowych, jak i 
zagranicznych wzrosła, przy czym w tych ostatnich poprawa była wyraźniejsza. W grupie firm wyłącznie 
importujących zarówno duże firmy, jak i sektor MSP wyraźnie obniżyły swoje oceny płynności.  

Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy przyczynia się do pogłębienia trudności 
płynnościowych przedsiębiorstw do tej pory zaangażowanych handlowo na rynkach wschodnich. W 
klasie firm z branż deklarujących wpływ wojny jako istotnie negatywny odsetek płynnych przedsiębiorstw 
utrzymał się na bardzo niskim poziomie (biorąc pod uwagę całą próbę), ale jednak już nie pogorszył się 
kw/kw. Także w układzie według sekcji deklarowana w III kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa w 
większości sekcji obniżyła się (r/r i kw/kw). Po raz kolejny wyraźnemu pogorszeniu uległa sytuacja firm 
budowlanych. Największe problemy odnotowano w dziale Robót związanych z inżynierią lądową i wodną. 
Można je wiązać z największymi (w porównaniu z pozostałymi działami budownictwa) trudnościami w 
waloryzacji wcześniej zawartych kontraktów39. Obecnie sektor budowlany ponownie charakteryzuje się 
najniższym odsetkiem firm płynnych porównując z pozostałymi sekcjami (i poniżej swojej średniej 10-
letniej), a obserwowany wzrost cen surowców i materiałów ogranicza utrzymanie płynności i rentowności 

 
39 Są to firmy realizujące duże, infrastrukturalne inwestycje tj. budowę dróg, mostów, linii elektroenergetycznych czy ciągów 
szynowych.. Najlepsza sytuacja utrzymuje się w dziale związanym ze wznoszeniem budynków. 

Wykres 129 Wsk. płynności gotówkowej wg formy 
własności  

Wykres 130 Wskaźnik płynności gotówkowej w 
sekcjach PKD [w pkt.] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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na satysfakcjonującym poziomie (odsetek firm budowlanych oceniających swoją rentowność jako 
satysfakcjonującą spadł do najniższego poziomu od początku 2017 r. poniżej średniej dla badanej populacji).  

Poprawa sytuacji pandemicznej przełożyła się na wzrost lub przynajmniej stabilizację płynności (na 
lepszym niż w szczycie pandemii poziomie) w branżach związanych z turystyką i wypoczynkiem. 
Poprawę ocen sytuacji płynnościowej widać w dziale: Kultura, rozrywka i rekreacja, Działalność usługowa 
związana z wyżywieniem. W zakwaterowaniu sytuacja płynnościowa jest wyraźnie lepsza niż w okresie 
pandemii, ale wciąż nie wróciła do poziomu sprzed 2020 r. Według IGHP40 w II i początku III kw. 2022 r. 
powiększała się populacja hoteli z satysfakcjonującym obłożeniem. W czerwcu ponad 80% zrzeszonych 
hoteli miało poziom obłożenia przekraczający 50%. Ok. 90% podmiotów podniosło ceny świadczonych przez 
siebie usług, pod wpływem wzrostu cen towarów i usług oraz energii i gazu.  

Według deklaracji firm transportowych ich sytuacja płynnościowa jest wciąż bardzo dobra. Rosnące 
koszty, w tym m.in. paliw, pogarszają warunki gospodarowania przez co spadł odsetek firm płynnych. 
Można jednak oczekiwać, że wprowadzone od połowy sierpnia do końca września br. odstępstwa od norm 
czasu pracy41 wpłyną na wzrost obrotów i pozwolą czasowo ograniczyć negatywny wpływ braku kierowców 
na system transportu dóbr.  

W Przetwórstwie przemysłowym wolno maleje odsetek firm płynnych, a rosnące trudności z utrzymaniem 
bezpiecznej płynności zadeklarowały firmy z branż: Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja mebli, 
Produkcja papieru i wyrobów z papieru, a także Produkcja wyrobów z drewna i korka (z wyłączeniem 
mebli). Maleje odsetek firm płynnych zajmujących się produkcją podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków.  

Wykres 131 Ocena płynności przedsiębiorstw 
(saldo) na tle odsetków firm według oceny sytuacji 
płynnościowej (w %) 

Wykres 132 Odsetek (s.a.) firm płynnych w klasach 
wg. docelowego rynku zbytu  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
40 „Hotele z dobrymi wynikami w czerwcu”, https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=64499  
41 Wprowadzone odstępstwa od dotychczasowych norm (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z 
dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących 
maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego 
okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów (eur-lex.europa.eu/legal-content) wg. oficjalnych wyjaśnień mają pozwolić utrzymać płynność dostaw zaburzonych 
wojną w Ukrainie. Szerzej: Odstępstwa od norm czasu pracy na terytorium Polski (ocrk.pl) 
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Wykres 133 Odsetek (s.a.) firm płynnych w sekcjach 
PKD  

Wykres 134 Odsetek (s.a.) firm płynnych w działach 
budownictwa  

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Zdecydowanie wyższa dynamika wyniku finansowego netto niż aktywów przełożyła się na kolejny wzrost 
rentowności aktywów (ROA) do poziomu wyraźnie wyższego od długookresowej średniej.  

Na poziomie branżowym rentowność aktywów pozostała zróżnicowana, ale w większości przekrojów bez 
większych zmian w relacji do poprzedniego kwartału. Największe wzrosty rentowności aktywów 
odnotowano w: Górnictwie, Budownictwie, Przetwórstwie przemysłowym. Spadek rentowności, w 
konsekwencji pogorszenia wyniku finansowego, odnotowano wśród firm dostarczających dobra 
konsumpcyjne nietrwałe, dobra nierynkowe, a w układzie branżowym w firmach z sektora usługowego.  

Wykres 135 Dynamika zmian aktywnej strony 
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu 
jej głównych składowych [w %, r/r]  

Wykres 136 Wskaźnik ROA   

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

W formułowanych w III kw. 2022 r. prognozach sytuacji płynnościowej w horyzoncie 12 miesięcy saldo 
ocen pozostało wyraźnie ujemne (z dalszą tendencją do pogorszania się oczekiwań). Według 
ankietowanych przedsiębiorstw wzrost cen nabycia materiałów i surowców jest i będzie w najbliższym 
okresie wyższy niż wzrost cen sprzedawanych wyrobów i usług, a różnica między nimi pozostaje bardzo 
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wysoka. Utrzymująca się wysoka różnica cen nabycia i sprzedaży znajduje swoje odzwierciedlenie w 
obniżającym się wskaźniku oceny sytuacji płynnościowej.  

Wykres 137 Prognozy sytuacji płynnościowej 
przedsiębiorstw [saldo ocen] 

Wykres 138 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 

Przekonanie o pogorszeniu sytuacji płynnościowej w perspektywie roku przeważa niemal we wszystkich 
analizowanych przekrojach (wyjątkiem są firmy, które oczekują wzrostu popytu na dostarczane przez siebie 
dobra i usługi, ale ich udział w próbie wyraźnie spadł). Różna jest prognozowana skala pogorszenia.  

Po raz pierwszy w historii badania wystąpiło (nieznacznie) ujemne saldo oczekiwań płynności42 w grupie 
firm oceniających swoją sytuację ekonomiczną jako bardzo dobrą. Saldo to jest mniej korzystne w firmach 
prywatnych niż z udziałem kapitału zagranicznego. W układzie według przeznaczenia produkcji silny 
wzrost pesymizmu odnotowano wśród firm dostarczających dobra energetyczne i zaopatrzeniowe, a także 
dobra dla konsumentów i nierynkowe. Przyczyn spadku salda prognoz płynności w sekcji Dostarczanie 
wody (przy bardzo wysokiej przeciętnej płynności) należy upatrywać w rosnących kosztach u dostawców 
usług wodnych w warunkach cen regulowanych (braku dostosowań cen po stronie przychodowej43).  

Po raz kolejny pogorszyły się prognozy płynności w sektorze MSP, w tym najczęściej wśród firm ze 
sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy oraz zajmujących się wyłącznie importem. Wśród nielicznych 
klas, w których saldo oczekiwań wciąż jest ujemne ale stabilne, znalazły się m.in. przedsiębiorstwa oceniające 
swoją rentowność jako satysfakcjonującą (zarówno realizowaną na rynku krajowym, jak i zagranicznym) 
oraz firmy oceniające swoje zapasy jako odpowiadające zapotrzebowaniu.  

 

 
42 Różnica odsetka podmiotów spodziewających się poprawy płynności nad jej pogorszeniem. 
43 Zmian taryf dokonuje spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosków przedsiębiorstw 
wodno – kanalizacyjnych. Ustalone taryfy obowiązują przez kolejne 3 lata. www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/taryfy-wzor-
wniosku-i-instrukcja  
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Wykres 139 Prognozy sytuacji płynnościowej 
przedsiębiorstw wg zatrudnienia [saldo ocen] 

Wykres 140 Prognozy sytuacji płynnościowej 
przedsiębiorstw wg sekcji PKD [saldo ocen] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP  Źródło: Szybki Monitoring NBP 

W II kw. 2022 r. w całej próbie (wg. danych ze sprawozdań F01/I-01 GUS) przeciętny okres transformacji 
środków44 zainwestowanych w działalność bieżącą lekko się skrócił w ujęciu rocznym (przy niewielkim 
wydłużeniu kw/kw) - do 35 dni. Wartość medianowa wskaźnika konwersji gotówki po raz kolejny obniżyła 
się do 39,4 dnia, tj. i poniżej długookresowej średniej. Przeciętne i medianowe długości cykli należności45 
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług skróciły się (r/r i kw/kw), a odsetki firm, których cykle rozliczeniowe 
należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług46 nie przekraczały 60 dni47 lekko wzrosły.  

Utrzymujące się krótkie (względem długookresowej średniej) cykle są efektem kontynuacji solidnego 
wzrostu przychodów ze sprzedaży, która wyraźnie przekracza zarówno dynamikę wzrostu należności, jak 
i zobowiązań. Wydłużeniu uległ cykl zapasów48, co wynika z bardzo silnego wzrostu tej kategorii aktywów. 
Wysoka, rosnąca inflacja wzmacnia tempo zmiany struktury aktywów obrotowych, widoczny jest spadek 
udziału należności i inwestycji krótkoterminowych na rzecz zapasów. Udział wartości zapasów w aktywach 
obrotowych pozostaje wyższy niż udział inwestycji krótkoterminowych (i pow. długookresowej średniej). 

W układzie branżowym najdłuższe cykle konwersji środków pieniężnych mają firmy budowlane i 
Przetwórstwo przemysłowe (w obu sekcjach najdłuższe są również cykle zapasów, a cykle należności 
pozostają w trendzie spadkowym, przy stabilnej długości cykli zobowiązań). Największe wydłużenie cyklu 
konwersji gotówki odnotowano natomiast w Energetyce (co jest wynikiem wydłużenia cyklu zapasów) i 
Górnictwie, w którym wydłużył się cykl należności z tyt. dostaw i usług przy radykalnym skróceniu cyklu 
zapasów (silne ograniczenie zapasów dotyczyło Wydobywania węgla kamiennego i brunatnego oraz 
Górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego). W Transporcie i Handlu cykl konwersji gotówki pozostał niski, 

 
44 Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tyt. dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl 
zobowiązań z tyt. dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tyt. dostaw i usług w sumie bilansowej.  
45 Wielkość należności z tytułu dostaw i usług zwiększyła się o ok. 17% r/r, a zobowiązania z tytułu dostaw i usług o ok. 20% r/r. 
46 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl 
zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni);  
47 Wyznaczenie progu było podyktowane zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
Dz.U. 2013 poz. 403 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf). W transakcjach 
handlowych terminem zapłaty określonym w umowie jest 30 dni, jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny i 60 dni, jeśli 
stronami umowy są podmioty nie będące podmiotami publicznym.  
48 O stanie zapasów w sektorze przedsiębiorstw szerzej można przeczytać w rozdziale: Sprzedaż i uwarunkowania popytowe 
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ale stabilny, a składowe wskaźnika konwersji gotówki zmieniały się w niewielkim stopniu (tylko cykl 
zapasów w Handlu wydłużył się, co jednak zneutralizowało wyraźne skrócenie cyklu należności). 

Analizując bezpieczeństwo operacyjne sektora przedsiębiorstw i jego zdolność do utrzymania płynności, 
co najmniej kilka wskaźników przemawia za wciąż dobrą sytuacją sektora. Mimo utrudnień w 
terminowości dostaw (wydłużone łańcuchy dostaw) oraz istniejących problemów z terminowym 
regulowaniem zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw49 prawdopodobieństwo gremialnej utraty 
wypłacalności jest niskie. Utrzymana została wysoka dynamika zobowiązań z tyt. zaliczek na dostawy50, a 
poziom relacji zaliczek na poczet przyszłych dostaw do sprzedaży pozostał na wysokim poziomie. Relacja 
inwestycji krótkoterminowych do kosztów sprzedaży pozostała na podwyższonym, względem okresu 
sprzed uruchomienia tarcz antykryzysowych, poziomie (tu jednak zarówno wartość średnia, jak i 
medianowa wskaźnika wykazują tendencję ku spadkowi). O relatywnie wysokiej, przeciętnej wypłacalności 
sektora świadczy również utrzymująca się na wysokim poziomie relacja kapitału pracującego do 
przychodów ogółem (ponad 5 pp. powyżej długookresowej średniej).  

 

 

 

 
49 Według najnowszych danych Intrum dot. oceny sytuacji płatniczej firm europejskich, ok. 58% badanych z ponad 11 tys. firm, 
twierdzi, że rosnąca inflacja pogarsza ich możliwości wywiązywania się z zobowiązań względem kontrahentów na czas. Niemal 
70% firm (62% firm w Polsce) przyspieszyłoby spłatę własnych zobowiązań, gdyby ich należności zostały uregulowane na czas. 
Szerzej: European Payment Report | Intrum 
50 Według badania j.w. ok 46% europejskich firm stosuje systemy przedpłat aby uchronić się przed ewentualnymi opóźnieniami 
w płatnościach.  

Wykres 141 Cykl rozliczeniowy należności 
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów 
[w dniach] 

Wykres 142 Dynamika przychodów netto ze 
sprzedaży, zaliczek otrzymanych na poczet dostaw 
oraz relacja zaliczek do obrotów [w %, r/r] 

 

 

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

32

34

36

38

40

42

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2017 2018 2019 2020 2021 2022

cykl należności z tyt. dostaw i usług (sa) [średnia]
cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług (sa)
cykl zapasów (sa) [średnia]- prawa oś

0,0

0,5

1,0

1,5

-15

0

15

30

2017 2018 2019 2020 2021 2022
 relacja zaliczek do obrotów [s.a.;w %]; prawa oś
przychody ze sprzedaży (w %; dane narast.); [lewa oś]
zaliczki otrzyman. na dostawy [w%]; [lewa oś]

https://www.intrum.pl/partner-biznesowy/nasze-raporty/epr/


 

Szybki Monitoring NBP  57 

Płynność i finansowanie działalności 

W III kw. 2022 r. odnotowano kolejne pogorszenie deklarowanej przez ankietowane firmy zdolności do 
regulowania zobowiązań pozabankowych. Obecnie ok. 75% badanych firm terminowo reguluje 
zobowiązania. Negatywny wpływ na jakość obsługi zobowiązań ma zapewne utrzymujący się wzrost 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług – od początku 2020 r. udział kredytu handlowego brutto rośnie i na 
koniec II kw. br. wyniósł 14,4%, co zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się trudnych długów. Około 
47% badanych firm deklaruje, że reguluje swoje zobowiązania po terminie (wzrost r/r), a ponad 73,6% firm 
twierdzi, że posiada przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług (niewielki wzrost kw/kw i r/r). 
Najczęściej wartość nieuregulowanych płatności jednak nie przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt. 
dostaw i usług. 

 

Wykres 143 Relacja inwestycji krótkoterminowych 
do kosztów ze sprzedaży i dynamiki ich wzrostu [w 
%, r/r] 

Wykres 144 Relacja kapitału pracującego do 
przychodów ogółem [w %] 

 
 

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

Wykres 145 Obsługa zobowiązań handlowych 
[odsetek odpowiedzi] 

Wykres 146 Prognozy obsługi zobowiązań 
pozakredytowych [odsetki odpowiedzi] 

  
Źródło: dane GUS; obliczenia własne; Szybki Monitoring 
NBP 

Źródło: Szybki Monitoring NBP 
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W większości analizowanych przekrojów deklarowana jakość obsługi zobowiązań pogorszyła się. W 
układzie przekrojowym największe pogorszenie jakości obsługi zobowiązań pozabankowych zadeklarowały 
firmy budowlane, gdzie wysokiemu udziałowi podmiotów opóźniających regulowanie własnych 
zobowiązań towarzyszy niski, ale rosnący, odsetek przedsiębiorstw, które doświadczają opóźnień w spływie 
należności. Pogorszenie widać również wśród firm energetycznych.  

Częściej problemy z terminowością płatności handlowych zgłaszają eksporterzy niż firmy ze sprzedażą 
zorientowaną na rynek krajowy. Ożywienie ruchu turystycznego pozytywnie wpłynęło na terminowość 
obsługi zobowiązań przez firmy z sekcji Hotele i restauracje. Z kolei w Transporcie utrudnienia tj. wzrosty 
cen paliw, ograniczenia w ruchu w kierunku wschodnim i związana z tym konieczność poszukiwania 
nowych odbiorców i rynków negatywnie wpływają na zdolność tych firm do wywiązywania się ze swoich 
zobowiązań. W III kw. br. odsetek firm transportowych terminowo dokonujących płatności handlowych 
spadł do poziomu sprzed 2021 r. (niemniej na tle długookresowej średniej wciąż jest wysoki).Wysoki, rosnący 
(r/r i kw/kw) odsetek firm informujących o terminowym regulowaniu zobowiązań pozabankowych dotyczył 
firm zatrudniających ponad 2000 osób, a także firm dostarczających dóbr i usług nierynkowych. 
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Ramka 3 Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych trwale zastąpi tymczasową covidową 
instytucję postępowań pozasądowych 

W wyniku wybuchu pandemii wprowadzono nowy rodzaj uproszczonego postępowania pozasądowego 
o zatwierdzenie układu. Nowa regulacja pozwoliła na szybszą organizację procesu restrukturyzacji z 
pominięciem sądu. Od grudnia 2021 r. w miejsce postępowania ww. weszły w życie zapisy o powołaniu 
Krajowego Rejestru Zadłużonych51, który poprzez instytucję obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego 
ma przyspieszyć, uwzględniając interes zarówno wierzycieli, jak i przedsiębiorstwa restrukturyzowanego, 
procedurę restrukturyzacji. Szybka procedura restrukturyzacyjna pozwala ograniczyć ryzyko utraty 
płynności (uniemożliwia niekontrolowane przeprowadzenie egzekucji z majątku firmy czy chroni firmę 
przed nagłymi wypowiedzeniami wcześniej zawartych umów). Szybkie rozpoczęcie rozmów układowych 
z wierzycielami zwiększa szansę na przetrwanie firmy.  

Wykres 147 Liczba wszczętych postępowań 
sądowych i pozasądowych i udział wniosków o 
ogłoszenie upadłosci w sumie postępowań o 
stwierdzenie niewypłacalności [w %] 

Wykres 148 Liczba wszczętych postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
w wybranych sekcjach [dane nienarastające; 
trend]  

  
Źródło: dane Coface, opracowanie NBP Źródło: dane Coface, opracowanie NBP 
Wykres 149 Demografia w sektorze 
przedsiębiorstw niefinansowych* [dane 
miesięczne; r/r w %] 

Wykres 150 Podmioty gospodarki narodowej 
[dane miesięczne; r/r w %] 

  
Źródło: dane GUS, opracowanie NBP 
*W lipcu 2018 r. nastąpiło wykreślenie firm, których wpisy nie zostały odnalezione w zbiorach KRS, a były zobowiązane 
do złożenia wniosku o wpis do rejestru (KRS) zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1924) 
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Kolejne zmiany w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym utrudniają jednak porównywanie 
informacji o restrukturyzacjach52 i upadłościach w czasie – dla danych sprzed i po grudniu 2021 r. Zmiany 
te mają bowiem istotny wpływ na statystyki niewypłacalności. Z pewnością wprowadzenie do porządku 
prawnego pozasądowych postępowań otwarło drogę większej liczbie firm do ratowania biznesu i 
przyczyniło się do spadku liczby wniosków o upadłość. Na koniec II kw. 2022 r. w łącznej liczbie 
zarejestrowanych niewypłacalności upadłości stanowiły ok. 16% podczas gdy w analogicznym okresie 
2020 r. było to ponad 55%53.  

Wprowadzenie pozasądowych postępowań przyczyniło się też do wzrostu ujawnień firm 
wymagających przeprowadzenia procedury naprawczej. Od końca 2020 r. (już po 2 kwartałach 
funkcjonowania instytucji postępowań pozasądowych) do końca 2021 r. odnotowano ponad 70% wzrost 
liczby wniosków o stwierdzenie niewypłacalności (przy czym ponad 138% wzrost postępowań 
restrukturyzacyjnych)54. Kolejna zmiana, z grudnia 2021 r., wprowadziła nowy okres przejściowy, 
naruszający porównywalność danych. Pamiętając o tym ograniczeniu można jednak odnotować, że na 
koniec II kw. 2022 r. liczba obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego publikowane w KRZ spadła o ok. 
28% w relacji do liczby uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu publikowanych w MSiG. 
Wydaje się, że to może być pochodną zmian w metodologii przyjmowania zgłoszeń wniosków (wyłącznie 
za pośrednictwem portalu) niż faktycznego spadku przypadków wymagających restrukturyzacji.  

Dane GUS dotyczące demografii przedsiębiorstw niefinansowych pokazują, że w II kw. br. sytuacja 
nie poprawiła się w tym obszarze r/r. Utrzymuje się bowiem dwucyfrowa dynamika zawieszeń 
działalności w sektorze. Na koniec czerwca 2022 r. wzrost liczby zawieszonych działalności sięgnął 
niemal 17% r/r (1,3% kw/kw), przy niewielkim wzroście liczby działalności wyrejestrowanych (wzrost o 
4% r/r ale spadek o 7% kw/kw) oraz 2% r/r wzroście liczby działalności nowozarejestrowanych (spadek o 
6,2 % kw/kw).  

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 

W II kw. 2022 r. suma bilansowa sektora przedsiębiorstw wzrosła o ok. 15,1% r/r, na co złożył się wzrost 
kapitałów własnych (o 12,6% r/r) oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania (o 17,3% r/r). Tempo wzrostu 
wielkości zobowiązań z tytułu dostaw i usług utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (wzrost o 30% r/r). 
Po raz kolejny przyspieszenie tempa wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (wzrost o 14,7% r/r) 

 
51 USTAWA z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 
2021, poz. 1080 
52 Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w pierwszym półroczu 2022 r. liczba wszczętych postępowań 
restrukturyzacyjnych niemal w każdym miesiącu była niższa niż w analogicznych okresach 2021 r. (zachowując jednak trend 
rosnący). Podobnie kształtują się dane dotyczące wszczętych postępowań likwidacyjnych, tylko w maju br. liczba wszczętych 
postępowań przekroczyła tę zaobserwowaną w analogicznym okresie ubiegłego roku. W bieżącym roku zdecydowanie mniej 
odnotowano wniosków odrzuconych przez sąd w związku z brakiem środków pieniężnych potrzebnych na pokrycie kosztów 
upadłości. Szerzej : www.coig.com.pl 
53 Dane dotyczące rosnących kosztów działalności, pogarszających się nastrojów przedsiębiorstw (SM NBP) wskazują, że istnieje 
duże prawdopodobieństwo narastania fali niewypłacalności. Skala upadłość, restrukturyzacji, ewentualnych zawieszeń będzie 
uzależniona m.in. od ostatecznych cen energii (taryfy na 23.09.2022 jeszcze nie zostały ustalone), pali i kształtowania się kursu 
złotego. 
54 Szerzej: www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe  

http://www.coig.com.pl/
http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe
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miało dodatni wkład do wzrostu sumy bilansowej. Rentowność kapitałów własnych kształtowała się 
mocno powyżej średniej długookresowej i wyniosła niemal 4,1% (s.a.).  

W II kw. br. odnotowano niewielki spadek średniego poziomu zadłużenia ogólnego s.a. (do poziomu 
54%). W ujęciu terminowym na wzrost zadłużenia silniej wpłynęło dynamicznie rosnące zadłużenie 
krótkoterminowe (26% r/r), wobec niewielkiego wzrostu zobowiązań długoterminowych (5,2% r/r). Odsetek 
przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania 
przekraczająca wartość aktywów) utrzymał się na niskim poziomie tj. 5% populacji55. Średni wskaźnik 
zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego pozostał w wyraźnym trendzie 
wzrostowym i osiągnął poziom 85%. Złożył się na to wyraźnie wyższy i przyspieszający wzrost kapitałów 
własnych i jednocześnie bardzo niskie tempo wzrostu aktywów trwałych (5,3% r/r). Średni wskaźnik 
trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe (stabilne) zaangażowanie kapitałów (kapitały obce 
długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalność, pozostał w trendzie spadkowym. Około 61% 
badanych firm wykazuje pełne pokrycie wartości aktywów trwałych kapitałem własnym, a ok.  77% 
w całości finansuje majątek trwały kapitałami stałymi (własnymi i obcymi długoterminowymi).  

Według danych NBP56 na koniec lipca 2022 r. dynamika zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw 
niefinansowych pozostała w tendencji wzrostowej (wzrost sięgnął 14,9% r/r). Wzrost (r/r) należy łączyć 
m.in. z efektem niskiej bazy odniesienia – kredyty i inne należności od sektora przedsiębiorstw 
finansowych przekroczyły wartość nominalną z marca 2020 r. dopiero w I połowie br. Obserwowany 
wzrost zadłużenia kredytowego sektora (dane statystyki bankowej NBP), w obliczu niskiego odsetka firm 
aplikujących o finansowanie bankowe (i obniżająca się deklarowana jego dostępność), przemawia za 
wzrostem koncentracji przyrostu tego zadłużenia.  

Struktura wzrostu zadłużenia wskazuje na rosnące zapotrzebowanie firm na finansowanie kapitału 
pracującego. Wartość nominalna zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw rośnie głównie ze względu na 

 
55 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.  
56 Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 

Wykres 151 Wskaźnik zadłużenia ogólnego i wskaźnik 
trwałości finansowania  

Wykres 152 Wskaźniki struktury finansowania 
[odsetki firm] 

 

 

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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silny wzrost zadłużenia w segmencie kredytów bieżących przy niższej dynamice w segmencie kredytów 
inwestycyjnych57. W ramach segmentu kredytów inwestycyjnych, w układzie wg przeznaczenia utrzymuje 
się niski wzrost wielkości kredytów na nieruchomości i wyższy wzrost kredytów stricte inwestycyjnych58.  

Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych59 wg sprawozdań GUS (zadłużenia z tyt. kredytów 
i pożyczek od jednostek powiązanych, jak i niepowiązanych) wzrosło o ok 15% r/r. W II kw. 2022 r. udział 
zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w sumie bilansowej przedsiębiorstw wyniósł 14,2% (przy 10-letniej 
średniej 14,9%). O wzroście zadłużenia zdecydował przyrost zadłużenia krótkoterminowego (nieco ponad 
24% r/r). Kierunek i struktura terminowa zmian zadłużenia jest zbieżna z danymi statystyki bankowej NBP.  

Wzrost całkowitego zadłużenia sektora przedsiębiorstw pozostał pod wpływem zmian zadłużenia firm 
przemysłowych (wzrost o 20% r/r) - z uwagi na udział tej sekcji w całkowitym zadłużeniu. Wysokie tempo 
wzrostu zadłużenia ogółem odnotowano również w sekcji Informacja i telekomunikacja oraz w Transporcie. 
Silne przyspieszenie wzrostu zadłużenia nastąpiło też w Budownictwie - głównie długoterminowe (które 
stanowi mniej niż 50% sumy zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek). Spadek zadłużenia odnotowano 
natomiast w Usługach i Górnictwie.  

W układzie według rodzaju prowadzonej działalności utrzymana została dotychczasowa struktura 
wzrostu zadłużenia. Wzrost niemal w całości wyniknął z aktywności firm prowadzących działalność 
eksportowo-importową (wzrost zadłużenia jest odzwierciedleniem ich zapotrzebowania na finansowanie 
bieżącej działalności, obroty tych firm urosły w II kw. br. o ponad 38% r/r, przy ok. 45% r/r wzroście 
zapasów60). Z kolei firmy ze sprzedażą zorientowaną wyłącznie na rynek krajowy, jak i te wyłącznie 
importujące ograniczyły (r/r) swoje zadłużenie.  

 

 

 

 

 
57 W przypadku kredytów inwestycyjnych przekroczenie wartości kredytów z marca 2020 r. nastąpiło dopiero w kwietniu br., 
można zatem powiedzieć, że ich wzrost ma charakter „rekompensujący” okres ich spadku (w ślad za obniżoną aktywnością 
inwestycyjną) z okresu pandemii. 
58 Wg. danych o należnościach sektora bankowego od sektora przedsiębiorstw niefinansowych zadłużenie kredytowe sektora 
dużych przedsiębiorstw na koniec II kw. br. kontynuowało silny wzrostowy trend w segmencie kredytów operacyjnych, przy 
jednak niskim tempie wzrostu w segmencie kredytów inwestycyjnych. W sektorze MSP wzrost wartości kredytów operacyjnych 
wyhamował w relacji miesięcznej (przy wysokiej dynamice rocznej) Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne 
www.nbp.pl 
59 Różnice w tempie wzrostu zadłużenia kredytowego wg danych NBP i wg. GUS są uzasadnione, ponieważ obejmują nieco inne 
kategorie, a także dotyczą innej populacji przedsiębiorstw. W miesięcznej sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze 
ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości GUS, z kolei zadłużenie wg. GUS obejmuje również zobowiązania 
pożyczkowe. Źródła danych należy traktować komplementarnie.  
60 Wzrost zapasów jest z jednej strony efektem zapotrzebowania wynikającego z rosnących obrotów, ale również jako efekt 
spadku wartości złotego względem głównych walut krajów kontrahentów. 

http://www.nbp.pl/
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Wykres 153 Dynamika zmian zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek i sektorowa struktura wpływu 
[w %, r/r] 

Wykres 154 Wskaźnik rentowności kapitałów 
własnych ROE  

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
Wykres 155 Dynamika zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek ogółem i wg. sekcji PKD [w %, 
r/r]  

Wykres 156 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r]  

  

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

Według danych SM NBP w III kw. 2022 r. odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt pozostał 
niski, a jego dostępność pogorszyła się. Przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej był brak 
zdolności kredytowej i czynniki niezależne od przedsiębiorstwa (po ok. 40%). Brak zabezpieczeń był rzadką 
przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego. O dobrej dostępności finansowania najczęściej mówiły firmy 
w dobrej, stabilnej sytuacji finansowej, firmy płynne, rentowne, prognozujące wzrost popytu na swoje dobra 
i usługi.  

Zmiany zapotrzebowania firm na finansowanie bankowe w większości przekrojów wskazują na spadek 
popytu na kredyty. Udziału kredytobiorców w próbie obniża się, co wspiera tezę, że widoczny wzrost 
zadłużenia obserwowany na danych NBP pochodzi od mniejszej liczby firm, ale zaciągających 
wysokokwotowe kredyty. 
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Największy ubytek kredytobiorców widać w klasie firm zatrudniających do 50 osób, wśród firm ze 
sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy oraz przedsiębiorstw świadczących usługi. W III kw. br. 
odnotowano dalszy spadek popytu na kredyty bankowe (i silny spadek odsetka zaakceptowanych 
wniosków) w sektorze mikro61. Z kolei kontynuację wzrostu zapotrzebowania na kredyt deklarowały duże 
firmy, eksporterzy (najwięcej w klasie firm eksportująco-importujących) oraz firmy dostarczające dobra 
energetyczne. Skuteczniej o kredyt ubiegały się firmy eksportujące niż nieeksporterzy, a w układzie według 
przeznaczenia produkcji - wytwórcy dóbr konsumpcyjnych trwałych.  

Rosną utrudnienia w dostępie do finansowania bankowego dla Budownictwa - firmy spotykają się z 
zaostrzonymi warunkami kredytowymi62 i częstszymi odmowami udzielenia kredytów. Budownictwo 
mierzy się bowiem z jednej strony z problemem rosnących kosztów, a z drugiej – ze spadkiem możliwości 
upłynnienia własnej produkcji63. Firmy budowlane zapowiadają ograniczenie popytu na kredyt w IV kw. br.  

W II kw. 2022 r. średnia zdolność sektora przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego 
i pożyczkowego utrzymała się na wysokim poziomie (powyżej średniej długookresowej), ale obniżyła się 
wartość medianowa64 wskaźnika (także pozostając powyżej długookresowej średniej). Na korzystne 
kształtowanie się tego wskaźnika istotny wpływ ma wciąż silny wzrost wyniku finansowego netto. Z kolei 
wzrost wielkości średniego zadłużenia kredytowego i pożyczkowego przedsiębiorstw nie był na tyle duży 
(jego udział w sumie bilansowej wciąż pozostaje niski, poniżej długookresowej średniej), aby przyrost 
obciążeń odsetkowych był tu ważący.  

 
61 Według BIK spada zarówno liczba, jak i wartość kredytów uruchomionych w sektorze mikro. Szerzej: Newsletter BIK - 
Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (sierpień 2022 r.) 
62 Szerzej: rynek_kredytowy_2022_3.pdf (nbp.pl) 
63 Z uwagi na wysokie stopy procentowe spada liczba zapytań kredytowych w odniesieniu do kredytów hipotecznych, co 
przekłada się m.in. na spadek popytu na nowe mieszkania. Szerzej: „Kredyty mieszkaniowe spadają w przepaść, lekka zadyszka 
w gotówkowych, kredyty ratalne w dobrej formie” www.media.bik.pl/analizy-rynkowe   
64 Wskaźnik obniżył się najbardziej w firmach, które charakteryzowały się bardzo wysokim jego poziomem. W 3 i 4 kwartylu firm 
wskaźnik obsługi zadłużenia silnie spadł (r/r) ale jest ponad długoletnią średnią, natomiast w pierwszym kwartylu firm zmiany 
wskaźnika są niewielkie (ostatni odczyt pozostał powyżej swojej długookresowej średniej, a wartość wzrosła kw/kw). 

Wykres 157 Odsetki złożonych i zaakceptowanych wniosków kredytowych w całej próbie i w  przekroju 
wg wielkości 
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W części sekcji PKD wskaźnik obsługi zobowiązań kredytowych i pożyczkowych lekko wzrósł (r/r), co 
wynika z wciąż wysokiego tempa wzrostu wyniku finansowego i relatywnie niskiego zadłużenia 
oprocentowanego. W sekcjach, gdzie obciążenia z tytułu rat kapitałowych i odsetkowych są wysokie (lub 
wynik finansowy netto obniżył się) odnotowano spadek wskaźnika (tj. w Energetyce, Przetwórstwie przem. 
i firmach dostarczających wodę i odprowadzających ścieki). Silny wzrost wskaźnika obsługi w Górnictwie 
jest efektem poprawy wyniku finansowego netto i bardzo niskiego poziomu zadłużenia obciążonego 
kosztami z tytułu odsetek.  

W III kw. 2022 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego 
obniżyła się65. Około 94% ankietowanych w SM NBP nie zgłosiło problemów z obsługą zobowiązań 
kredytowych. W nielicznej liczbie analizowanych klas odsetki firm terminowo regulujących zobowiązania 
względem banków wzrosły.  

Wyraźne pogorszenie terminowości obsługi zadłużenia kredytowego zadeklarowały firmy małe (przede 
wszystkim mikro), podmioty dostarczające konsumpcyjnych dóbr nietrwałych, firmy usługowe, a w 
układzie według docelowego rynku zbytu eksporterzy66. Pogłębiają się problemy z terminowością 
regulowania zobowiązań w klasie firm prywatnych krajowych i samorządowych. Wysoką jakością obsługi 
charakteryzują się natomiast firmy zagraniczne. Tu odsetek podmiotów ubiegających się o finansowanie 
bankowe stale jest jednak bardzo niski przy jednocześnie wysokiej dostępności finansowania. Stabilna i 
dobra sytuacja utrzymała się w Handlu oraz w Przetwórstwie przemysłowym. 

W formułowanych w III kw. 2022 r. prognozach zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych na 
najbliższy rok saldo ocen po raz kolejny przyjęło wartość ujemną. Aczkolwiek ubyło przedsiębiorstw, 
które spodziewają się pogorszenia terminowości obsługi kredytów, to odsetek firm przewidujących poprawę 

 
65 Obserwuje się niski udział kredytów o obniżonej jakości - na koniec II kw. 2022 r. w sektorze MSP udział kredytów o obniżonej 
wartości stanowił poniżej 10% wielkości zadłużenia, a w sektorze dużych firm, nie przekraczał 5%. Szerzej: Statystyka pieniężna 
i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl 
66 Wobec wysokiej, stabilnej oceny zdolności terminowego regulowania zobowiązań kredytowych w klasie firm zajmujących się 
zarówno importem, jak i eksportem. 

Wykres 158 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 
nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.]  

Wykres 159 Wskaźniki obsługi zadłużenia z 
nadwyżki finansowej w sekcjach PKD [dane kwart. 
w pkt.] 

  
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP 
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jakości obsługi zobowiązań pozostał na historycznie niskim poziomie. W układzie branżowym saldo ocen 
przewidywanej obsługi zobowiązań kredytowych pozostało ujemne we wszystkich sekcjach PKD.  

Według prognoz SM NBP saldo popytu na kredyt w IV kw. 2022 r. wzrosło (kw/kw i r/r) – więcej firm 
wyraziło zamiar korzystania z finansowania bankowego (wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie 
zadłużenia, a obniżył się przewidujących spłatę kredytu). W III kw. br. odsetek przedsiębiorstw faktycznie 
ubiegających się o kredyty bankowe był jednak niski, a prognozowana dynamika aktywności inwestycyjnej 
firm w najbliższym okresie nie wygeneruje wyraźnie zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie 
bankowe67. Firmy planujące nowe inwestycje najczęściej będą je bowiem realizować w oparciu o środki 
własne (historycznie nisko uplasował się odsetek firm zamierzających zaciągnąć na ten cel kredyt bankowy). 
Można natomiast spodziewać się wzrostu zapotrzebowania firm na finansowanie kapitału pracującego 
(kredyty o charakterze obrotowym i krótkoterminowe), wskazuje na to wyrażany - częściej niż w 
poprzednich kwartałach - zamiar ubiegania się o kredyty bankowe przez firmy nieinwestujące.  

W układzie przekrojowym saldo prognozowanego popytu na kredyt wzrosło tylko w części 
analizowanych klas. W sektorze dużych firm saldo popytu na kredyt pozostało w trendzie wzrostowym, na 
co złożył się wzrost odsetka firm mających zamiar zwiększyć zadłużenie i spadek planujących jego redukcję. 
Największy wzrosty salda widać wśród dużych przedsiębiorstw w sekcjach: Energetyka, Handel, Usługi. W 
małych i średnich firmach przetwórczych, transportowych i handlowych odnotowano wzrost salda w ujęciu 
rocznym. Firmy budowlane, zarówno z sektora MSP, jak i duże deklarują niższe zapotrzebowanie na kredyty 
bankowe.  

 
67 Odsetek przedsiębiorstw planujących rozpocząć nowe inwestycje w nadchodzącym kwartale pozostał niski. Według ostatnich 
badań mniej firm przetwórczych, transportowych, oraz usługowych ma zamiar rozpocząć nowe inwestycje w najbliższym 
okresie, biorąc pod uwagę fakt, że są to sekcje PKD o relatywnie dużym stopniu korzystające z finansowania bankowego (udział 
zadłużenia kredytowego i pożyczkowego ww. sekcji w całkowitym zadłużeniu sektora w II kw. przekroczył 65%), to zapowiedzi 
ograniczania aktywności inwestycyjnej należy interpretować jako przyszłe ograniczanie popytu na kredyty inwestycyjne.  

Wykres 160 Deklarowana obsługa zadłużenia 
kredytowego i struktura przyczyn odmownych 
rozpatrzeń wniosków [odsetki odpowiedzi]  

Wykres 161 Prognozy obsługi zobowiązań 
kredytowych [odsetki odpowiedzi] 
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Wykres 162 Prognoza popytu na kredyt [odsetki 
odpowiedzi]  

Wykres 163 Źródła finansowania nowych 
inwestycji [w odsetku firm planujących rozpoczęcie 
inwestycji] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 
Wykres 164 Prognoza popytu na kredyt w przekrojach [odsetki odpowiedzi] 
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Ceny producentów 
W II kw. 2022 r. dynamika cen produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych68 istotnie 
przyspieszyła - do 18,7% r/r (wobec 14,5% r/r w poprzednim kwartale). Oznacza to kontynuację, 
obserwowanej od blisko dwóch lat, tendencji wzrostowej tego wskaźnika. Za wzrost dynamiki cen produkcji 
w największym stopniu odpowiada dalsze przyspieszenie wzrostu cen w przemyśle (do 24,8% r/r, wg PPI), 
wytwarzającym około 45% produkcji globalnej (z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego i usług 
publicznych). 

Dynamika cen produkcji przyspieszyła w niemal wszystkich analizowanych sektorach (poza Informacją i 
komunikacją) - najsilniej w Obsłudze nieruchomości (do 21,4% r/r) oraz w Działalności profesjonalnej, 
naukowej i technicznej (do 21,1% r/r), a także w mniejszym stopniu w Gastronomi i zakwaterowaniu (do 
16,3% r/r), Handlu i naprawach69 (13,6% r/r), Budownictwie (12,7% r/r) oraz w Transporcie i gospodarce 
magazynowej (11,9% r/r). Lekko spowolnił jedynie wzrost cen w informacji i komunikacji (do 4,9% r/r). 
Wyraźne przyspieszenie wzrostu cen produkcji w II kw. br. jest zgodne z wynikami poprzedniej edycji SM 
NBP. 

Wykres 165 Roczna dynamika wskaźnika cen 
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI  
[w %]  

Wykres 166 Wpływ zmian cen w sekcjach na 
dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze 
przedsiębiorstw [w pp.] 

 
Uwaga: dane o PPI w III kw. 2022 r. w oparciu o lipiec oraz sierpień 

 

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

Silny wzrost cen zaopatrzenia w materiały, surowce i usługi obce spowodował spadek ceny relatywnej 
produkcji (względem zaopatrzenia) sektora przedsiębiorstw. W II kw. br. dynamika deflatora zużycia 
pośredniego70 wyraźnie wzrosła, do 21,9% r/r (wobec 16,4% r/r w poprzednim kwartale). Wzrost dynamiki 
cen zaopatrzenia odnotowano we wszystkich analizowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Jest to w 
znacznym stopniu związane z szybszym wzrostem cen dóbr energetycznych (63,2% r/r wobec 45,7% r/r w I 

 
68 Produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, 
Edukacji i Opieki zdrowotnej. 
69 Ceny produkcji w handlu są odpowiednikiem marż. 
70 Deflator zużycia pośredniego sektora przedsiębiorstw został oszacowany na podstawie danych o zużyciu pośrednim w ujęciu 
realnym i nominalnym w poszczególnych sekcjach gospodarki, z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i 
ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej.  
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kw. br.) i zaopatrzeniowych (22% r/r, wobec 18,9% r/r w I kw. br.) wytwarzanych przez polski przemysł. 
Wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia (o 2,7% względem ceny produkcji) wpłynął ujemnie na kształtowanie 
się wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej (por. rozdział Sytuacja finansowa). 

Dane o cenach produkcji sprzedanej w przemyśle za lipiec oraz sierpień br. wskazują na 
wyhamowywanie tendencji wzrostowej dynamiki cen produkcji. Ceny produkcji przemysłowej wzrosły w 
lipcu oraz w sierpniu o 25,5% r/r, po wzroście o 25,6% r/r w czerwcu oraz o 24,8% r/r w całym II kw. br. Do 
wyhamowania tendencji wzrostowej dynamiki cen producenta przyczynił się głównie spadek dynamiki cen 
dóbr zaopatrzeniowych (do 18,4% r/r w sierpniu, wobec 22% r/r w II kw.), wynikający w największym 
stopniu z obniżenia się dynamiki cen produkcji metali. Wyraźnie wolniej rosły także ceny w wytwarzaniu 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 72,5% r/r, wobec 96,2% r/r przeciętnie w II kw. br.), co jest 
związane z kształtowaniem cen ropy naftowej na rynku światowym. Równocześnie silnie przyspieszył 
wzrost cen w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę (do 79,2% 
r/r, wobec 44,9% r/r w II kw. br.), m.in. - w związku z szybszym wzrostem cen w górnictwie węgla (59% r/r, 
wobec 47,4% r/r przeciętnie w II kw. br.), powodującym przyspieszenie dynamiki cen dóbr energetycznych 
do 70% r/r w sierpniu (wobec 63,2% r/r w II kw. br.). Jednocześnie przyspieszył wzrost cen dóbr 
konsumpcyjnych (do 19,3% r/r w sierpniu, wobec 17% r/r w II kw. br.) - w związku z szybszym wzrostem 
cen produkcji artykułów spożywczych (do 28,3% r/r w sierpniu, wobec 26% r/r przeciętnie w II kw. br.). 
Nieco szybciej rosły także ceny dóbr inwestycyjnych (o 8,9% r/r w sierpniu, wobec 7,2% r/r w II kw. br.).  

Na hamowanie tendencji wzrostowej dynamiki cen producenta w III kw. 2022 r. wskazują także 
przedsiębiorstwa ankietowane w ramach SM NBP. Po trwającej przez ponad dwa lata tendencji wzrostowej 
niewielki spadek odnotował wskaźnik presji cenowej. Pomimo spadku jego poziom  pozostaje jednak 
historycznie wysoki (51,1 pkt., przy średniej z ostatnich 10 lat na poziomie 13,7 pkt.). Obniżenie wskaźnika, 
w relacji do poprzedniego kwartału, odnotowano we wszystkich podstawowych sektorach, tj. w Przemyśle, 
Budownictwie, Handlu i w pozostałych usługach. 

Wykres 167 Roczna dynamika wskaźnika PPI w 
głównych grupowaniach przemysłowych  [w %] 

Wykres 168 Notowania cen ropy naftowej, węgla i 
gazu na rynkach światowych [w USD, indeksy sty. 
2017=100] oraz odsetek firm postrzegających ceny 
zaopatrzenia jako barierę działalności 

 
Uwaga: dane o PPI w III kw. 2022 r. na podstawie informacji z lipca 
oraz sierpnia. 

 

Źródło: Eurostat Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg 
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W IV kw. br. przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP spodziewają się utrzymania dynamiki cen 
produkcji, jednak na wysokim, zbliżonym do odnotowanego w poprzednim badaniu, poziomie. Po 
dwuletnim okresie wzrostów, lekko obniżył się wskaźnik salda kierunku zmian cen produkcji71  - do 76,2 
(wobec rekordowego poziomu 78,5 pkt. w poprzednim kwartale). Jednoczenie przeciętna wielkość 
oczekiwanych podwyżek cen produkcji (w horyzoncie kolejnego kwartału) od trzech okresów jest 
wprawdzie bardzo wysoka, ale stabilna. Do wyhamowania tendencji wzrostowej wskaźnika prognoz cen 
produkcji przyczyniło się głównie ustabilizowanie oczekiwań dotyczących kształtowania się cen 
zaopatrzenia, choć także na bliskim rekordowego poziomie. 

Głównym czynnikiem kształtującym ceny producenta pozostają dynamicznie rosnące koszty 
zaopatrzenia. Ponad 65% firm deklaruje, że najważniejszym czynnikiem powodującym wzrost cen 
oferowanych produktów są ceny zaopatrzenia. Przedsiębiorstwa najczęściej wskazują tu na rosnące ceny 
surowców energetycznych (28% firm), ceny pozostałych surowców, materiałów i półproduktów (21%) oraz 
ceny energii elektrycznej (16,8%). Wyraźnie rzadziej główną przyczyną wzrostu cen produkcji jest wzrost 
kosztów wynagrodzeń – w przypadku 9% firm, a także usług podwykonawczych (4%). Najmniej 
podmiotów wskazało, że wzrost cen jest w największym stopniu zależny od zmiany uwarunkowań 
popytowych (1,4%) oraz cen konkurencyjnych dóbr i usług (1,6%). Sugeruje to wyraźnie kosztowy 
mechanizm wzrostu cen. 

Wykres 169 Oczekiwania zmian cen produkcji 
własnej oraz cen materiałów i surowców w 
przyszłym kwartale [w pp.] 

Wykres 170 Wpływ prognoz cen czynników 
produkcji i zmian uwarunkowań popytowych na 
prognozy wzrostu cen producenta [w %] 

  
Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

Powyższe wyniki są zgodne z oszacowaniami wkładów cen czynników produkcji oraz uwarunkowań 
popytowych do ilościowej prognozy cen producentów w SM NBP. Wynika z nich bowiem, że oczekiwany w 
IV kw. br. przeciętny wzrost cen produkcji zależy w 84% od kształtowania cen zaopatrzenia, a tylko w 11% 
od spodziewanego wzrostu wynagrodzeń. Wprawdzie w okresie ostatniego roku zwiększył się wpływ 
rosnących kosztów pracy na prognozy cen produkcji (SM NBP), zarówno ze względu na wyższy wskaźnik 
przełożenia (pass-through), jak i historycznie wysoką spodziewaną dynamikę wynagrodzeń, nie zmienia to 
jednak faktu, że kilkukrotnie większy wpływ na kształtowanie cen producenta, mają ceny zaopatrzenia (w 
tym surowców energetycznych oraz energii). Jest to związane zarówno z szybszym wzrostem ceny tego 

 
71 Po korekcie sezonowej. 
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czynnika produkcji, jak i wyraźnie wyższym (około trzykrotnie) udziałem kosztów zaopatrzenia w kosztach 
ogółem sektora przedsiębiorstw niż kosztów pracy. Jednocześnie zmiany oczekiwań dotyczących 
kształtowania się popytu oraz sytuacji ekonomicznej mają - od połowy ub.r. - mniej więcej taki sam niewielki 
wpływ na spodziewane podwyżki cen producenta. 

Dynamiczny wzrost kosztów zaopatrzenia, w tym zwłaszcza kosztów surowców energetycznych oraz 
energii, budzi rosnące obawy wśród ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw. Istotnie wzrósł bowiem 
odsetek firm, do najwyższego w historii poziomu 26% (wobec 21,4% w poprzednim kwartale oraz przeciętnie 
8,5% w okresie ostatnich 20 lat), wskazujących w otwartym pytaniu SM NBP o bariery funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, na rosnące koszty zaopatrzenia. Może to sygnalizować, że firmy spodziewają się 
narastania trudności w przenoszeniu rosnących kosztów na ceny oferowanych produktów bez wyraźnego 
spadku wolumenu sprzedaży. W związku z tym szybszy, spodziewany wzrost kosztów materiałów 
surowców oraz energii niż cen produkcji72 może wpływać negatywnie na opłacalność prowadzenia 
działalności. Równocześnie wzrósł udział respondentów SM NBP, wymieniających koszty pracy jako barierę 
działalności (do 7,8%, wobec 5,8% w poprzednim kwartale). Choć udział ten był blisko dwukrotnie wyższy 
niż przeciętnie w historii badania, to jednocześnie kształtował się wyraźnie poniżej analogicznego wskaźnika 
dla kosztów zaopatrzenia. 

Ankietowane przedsiębiorstwa oczekują utrzymania się wysokiej dynamiki cen produkcji w dłuższym 
okresie (przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy). Na historycznie wysokim poziomie 72% (istotnie 
powyżej średniej tego wskaźnika w historii badania: 55%), kształtował się odsetek podmiotów SM NBP 
oczekujących wzrostu (w okresie roku) cen oferowanych produktów. Jednocześnie jedynie 4% firm 
oczekiwało spadku cen produkcji w tym czasie. Najczęściej podwyżki cen w horyzoncie kolejnego roku są 
planowane w Handlu i naprawach (77% firm), przemyśle (74%) oraz w Budownictwie (72%), relatywnie 
rzadziej w Transporcie (66%) i w pozostałych (bez Handlu) sekcjach usługowych (65%). 

Wykres 171 Prognozy CPI w perspektywie roku 
[w pp.] 

Wykres 172 Czynniki mające decydujący wpływ na 
kształtowanie ceny produkcji – odesetek firm 
wkazujących na dany czynnik 

 
 

Źródło: Szybki Monitoring NBP Źródło: Szybki Monitoring NBP 

 
72 Czyli dalszy spadek ceny relatywnej produkcji względem zaopatrzenia. 
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Wprawdzie oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI w horyzoncie 
najbliższych 12 miesięcy) obniżyły się, jednak nadal pozostają wysokie. Odsetek przedsiębiorstw 
spodziewających się przyspieszenia inflacji cen konsumenta istotnie spadł – o blisko 10 pp. w relacji do 
poprzedniego badania – choć jednocześnie wyraźnie wyższy był poziom referencyjny inflacji73, do którego 
odnosiły się przedsiębiorstwa, odpowiadając na to pytanie SM-NBP. We wrześniu br. 48% ankietowanych 
podmiotów oczekiwało przyspieszenia inflacji cen konsumenta, 15% utrzymania tempa ich wzrostu na 
dotychczasowym poziomie, a 21% firm spodziewało się spadku inflacji CPI.  

 
73 Ok. 15,6% r/r, w lipcu br. wobec 12,4% r/r w kwietniu. 
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Uwagi metodologiczne  
1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring 

NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 
środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).  

2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się we wrześniu 
2022 r. W badaniu SM wzięło udział 2648 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to 
przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, 
leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. 
Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna 
koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną 
ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa. 

3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są 
przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na 
przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób. 
Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem 
i rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 17 020, 
tj. o 374 więcej jednostek niż rok wcześniej. 

4. W części opartej na sprawozdawczości finansowej GUS prezentowane są najczęściej dane kwartalne, tj. 
dane dotyczące okresu jednego kwartału. Ten sposób prezentacji dotyczy m.in.: przychodów, kosztów, 
wyniku finansowego czy inwestycji.  

5. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych 
jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. 
Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako 
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę, 

6. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest 
ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale). 

7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted. 
8. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne: 

• wg rodzajów działalności PKD w podziale na: Przemysł, Budownictwo, Handel, Usługi bądź 
z uwzględnieniem sekcji PKD 

• ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na 
które składa się: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja 
i komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 
Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

• wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz form własności 
• wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 

oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) 
i duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników) 

• wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra 
energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty/dobra 
zaopatrzeniowe. 
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• wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe 

(głównie: edukacja i zdrowie). 
• wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy 

z zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy 
z 50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy 
z niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży). 

9. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób: 
• Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100 
• Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100  
• Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, 

przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów, 
jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Płynność szybka (II st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowe do 
zobowiązań krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,0 (Wartość 
wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Płynność gotówkowa (I st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań 
krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez 
rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od 
wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD). 

• Wskaźnik ogólnego zadłużenia = relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów 
wyrażona w procentach 

• Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę 
całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). 

• Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach  
• Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych 

wyrażona w procentach 
• Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = relacja zobowiązań krótkoterminowych do sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 
• Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = relacja zobowiązań długoterminowych do sumy 

bilansowej wyrażona w procentach 
• Wskaźnik zatrudnienia = różnica pomiędzy odsetkiem firm zwiększający zatrudnienie a odsetkiem 

firm, które zatrudnienie zmniejszyły  
10. Wykresy pudełkowe umożliwiają zobrazowanie podstawowych informacji dotyczących rozkładu 

empirycznego badanej cechy na jednym rysunku.  W raporcie zostały one wykorzystane do pokazania 
kilku wymiarów wybranych wskaźników (m.in. poziomu, zmiany kw/kw, zróżnicowania branżowego) 
na tle danych historycznych.  
 Dla wskaźników liczonych na podstawie danych finansowych (z formularzy F-01/I-01 GUS):  
• Wskaźniki liczone są kwartalnie, w większości przypadków szereg czasowy zaczyna się od 2005 r. 

(w przypadku gdy jest inaczej odpowiednia informacja znajduje się przy wykresie) 
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• W przypadku wskaźników wrażliwych na sezonowość uwzględniono dane tylko z kwartałów 
analogicznych do najnowszej obserwacji (odpowiednia adnotacja znajduje się wówczas przy 
wykresie) 

• Skala zmiany prezentowana jest tylko na tle spadków danego wskaźnika lub tylko na tle wzrostów 
danego wskaźnika (w zależności od kierunku ostatniej zmiany) 

• Zróżnicowanie branżowe wskaźnika dla danego kwartału liczone jest jako odchylenie standardowe 
wartości wskaźnika dla działów PKD (z pominięciem 3% najmniejszych i 3% najwyższych wartości 
w celu zminimalizowania wpływu wartości odstających).  

 Dla wskaźników liczonych na podstawie danych ankietowych (Szybki Monitoring NBP):  
• Szereg czasowy zaczyna się od 2015 r. – w celu uzyskania względnie stałej liczebności próby (istotnej 

zwłaszcza dla miary zróżnicowania branżowego)   
• W przypadku danych wrażliwych na sezonowość prezentowane są dane odsezonowane 
• Skala zmiany prezentowana jest tylko na tle spadków danego wskaźnika lub tylko na tle wzrostów 

danego wskaźnika (w zależności od kierunku ostatniej zmiany) 
• Zróżnicowanie branżowe liczone jest w oparciu o dane z 38 najliczniej reprezentowanych działów 

PKD, w analogiczny sposób jak w przypadku danych finansowych 
• Wskaźnik heterogeniczności liczony jest według następującej formuły: �𝑝𝑝 + 𝑛𝑛 − (𝑝𝑝 − 𝑛𝑛)2 gdzie p – 

udział odpowiedzi „pozytywnych”, n – udział odpowiedzi „negatywnych” 
 

• Parametry rozkładu zilustrowane na wykresach pudełkowych w raporcie:  
• mediana  - środkowa linia w pudełku  
• wartość 1. kwartyla - linia ograniczająca pudełko od dołu  
• wartość 3. kwartyla – linia ograniczająca pudełko od góry  
• IQR (rozstęp ćwiartkowy) – różnica między 3. i 1. kwartylem, zobrazowana przez wysokość 

pudełka  
• górny wąs – którego kraniec wyznaczony jest przez wartość największej obserwacji nie 

większej niż 3.kwartyl + 1,5*IQR, zobrazowany przez pionową linię zaczynającą się w 
górnej części pudełka 

• dolny wąs – którego kraniec wyznaczony jest przez wartość najmniejszej obserwacji nie 
mniejszej niż 1. kwartyl – 1,5*IQR, zobrazowany przez pionową linię zaczynającą się w 
dolnej części pudełka 

• obserwacje odstające – wartości większe niż 3.kwartyl + 1,5*IQR lub mniejsze niż 1.kwartyl 
– 1,5*IQR, zobrazowane przez czarne kropki  

• obserwacja najnowsza – zobrazowana przez czerwoną kropkę  
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Rysunek pomocniczy – parametry rozkładu prezentowane na wykresie pudełkowym   

 

Źródło: Opracowanie własne NBP 
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Formularz ankietowy  
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