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Streszczenie

Streszczenie
Ogólna sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw (SP) w III kw. 2018 r. była dobra. Część danych
sygnalizuje jednak możliwość pewnego pogorszenia koniunktury w tym sektorze – przede wszystkim z
powodu czynników zewnętrznych. W szczególności, wyraźnie spadła dynamika sprzedaży zagranicznej.
Coraz bardziej widoczna staje się także tendencja spadkowa zagregowanego wskaźnika rentowności SP,
choć pozostaje on na dobrym poziomie. Obniżyła się również dynamika wyniku finansowego SP na
sprzedaży.
Ankietowane firmy także w IV kw. 2018 r. oceniały swoją sytuację jako dobrą i stabilną – najlepiej od
kryzysu finansowego – sygnalizując jednak również szereg problemów, w tym rosnących kosztów, braku
rąk do pracy czy zmian prawa. Utrzymały się również korzystne oceny popytu, a odsetek przedsiębiorstw
wskazujących tę barierę był najniższy w historii badania. Jednocześnie wskaźnik wykorzystania zdolności
produkcyjnych osiągnął historyczne maksimum (w szczególności w budownictwie oraz handlu i
usługach).
Dobre są także prognozy popytu na I kw. 2019 r., choć w przypadku eksportu wykazują wyraźną
tendencję spadkową. Znacząco pogorszyły się natomiast kwartalne prognozy własnej sytuacji
przedsiębiorstw i są jednymi z najniższych w okresie ostatnich 5 lat. Można przypuszczać, że ewentualny
spadek w kolejnych kwartałach będzie słabszy, gdyż roczne prognozy tej kategorii nie zmieniły się.
W IV kw. 2018 r. wzrosły odsetki przedsiębiorstw sygnalizujących nasiloną presję płacową i problem
braku pracowników. Prognozy na I kw. 2019 r. wskazują zarówno na wzrost udziału firm planujących
podniesienie przeciętnego wynagrodzenia, jak i na wzrost indeksu przewidywanego zatrudnienia. W
świetle opinii respondentów czynniki te nie powinny jednak tworzyć nadmiernej presji płacowej - zmianie
nie uległa bowiem mediana wysokości planowanych podwyżek wynagrodzeń.
W IV kw. 2018 r. osłabiła się tendencja wzrostowa cen produkcji w przemyśle. W świetle prognoz
ankietowanych przedsiębiorstw w I kw. 2019 r. możliwe jest jednak ponowne przyspieszenie wzrostu cen
- zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Także w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy
większość firm oczekuje wzrostu cen produkcji. Prognozy te mogą zostać jednak skorygowane w dół, gdyż
SM NBP przeprowadzony był przed wprowadzeniem ustawy regulującej wzrost cen energii elektrycznej
w 2019 r. Ponad 4/5 przedsiębiorstw informuje też, że ma ograniczone możliwości (ryzyko utraty klientów,
kontrakty cenowe, regulacje administracyjne etc.) przerzucenia wyższych kosztów w ceny produkcji.
W III kw. 2018 r. nadal dynamicznie rosły inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw. Wzrósł też udział
działów PKD zwiększających nakłady w tempie dwucyfrowym. Korzystna była także struktura tych
nakładów; w szczególności w sektorze prywatnym. Wyraźnie poprawiły się - w obu sektorach własności
- krótkoterminowe prognozy aktywności inwestycyjnej, a roczne ustabilizowały się na wysokich
poziomach. Można jednak oczekiwać lekkiego spadku aktywności firm sektora publicznego. Perspektywy
silniejszego wzrostu inwestycji mogą także pogarszać symptomy osłabienia koniunktury w sektorze
przedsiębiorstw.
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Pomimo lekkiego spadku w III kw. średnich wartości wskaźników płynności, nadal kształtowały się one
na dobrym poziomie. Także wysoki i stabilny jest odsetek firm posiadających bezpieczny poziom
płynności gotówkowej. Przedsiębiorstwa deklarują ponadto, że nie spodziewają się większych problemów
z płynnością w I kw. 2019 r. Pogarsza się natomiast sytuacja płatnicza sektora – firmy zarówno dłużej
regulują zobowiązania, jak i oczekują na spływ należności.
W III kw. dynamika kredytu lekko przyspieszyła, ale dominującą rolę w finansowaniu inwestycji wciąż
odgrywają środki własne. Odsetek kredytobiorców, mimo dobrej dostępności tego źródła finansowania,
pozostaje niski, a prognozy przedsiębiorstw na I kw. 2019 sugerują, że dynamika wzrostu zadłużenia
kredytowego nie powinna się zasadniczo zmienić. Jednocześnie obsługa tego zadłużenia przez sektor
przedsiębiorstw niefinansowych jest bardzo dobra.
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż
W III kw. 2018 r. dynamika sprzedaży nieznacznie obniżyła się w ujęciu nominalnym (do 8,3% r/r z 9,2%
r/r w II kw.), jak również po urealnieniu wskaźnikiem PPI (do 5,1% r/r z 6,6% r/r w II kw.). Na wynik ten
wpłynął silny spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej (z 9,1% do 0,6% r/r w ujęciu nominalnym oraz z
6,7% do -1,2% w ujęciu realnym) przy jedynie niewielkim przyspieszeniu dynamiki sprzedaży krajowej
(z 9,6% do 10,8% r/r w ujęciu nominalnym oraz z 6,3% do 6,7% r/r w ujęciu realnym). Wysoką dynamikę
sprzedaży krajowej odnotowano m.in. w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (37% r/r) 1 oraz w
wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (23% r/r). Po ich wyłączeniu
dynamika sprzedaży krajowej (8,9% r/r) byłaby podobna jak przed kwartałem. Na niską dynamikę eksportu
istotny wpływ miała sytuacja w trzech działach, odpowiadających łącznie za ok. 30% eksportu: w produkcji
artykułów spożywczych (-17% r/r), urządzeń elektrycznych (-11%) oraz pojazdów samochodowych (-8,3%)2.
Po ich wyłączeniu realna dynamika eksportu byłaby wyraźnie dodatnia (5,9%), choć niższa niż przed
kwartałem o 2,2 pkt. proc. Negatywnie na polski eksport w III kw. 2018 r. mogło oddziaływać osłabienie
dynamiki PKB w obszarze konsumpcji prywatnej oraz eksportu w strefie euro, w tym w gospodarce
niemieckiej, zaś pozytywnie – niewielkie osłabienie złotego względem euro (zarówno w relacji kwartalnej,
jak i rocznej).
Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze
sprzedaży (dane kwartalne) [w %]

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %]
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Kształtowanie się miar pozycyjnych dla powyższych zmiennych wskazuje jednak na dość stabilną
sytuację sprzedażową w III kw. 2018 r. Mediana dynamiki sprzedaży oraz odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały wzrost sprzedaży w relacji rocznej, ukształtowały się na podobnym poziomie jak przed
kwartałem; zarówno w przypadku sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Wyraźny spadek dynamiki

Silny wpływ na dynamikę sprzedaży krajowej samochodów w III kw. 2019 r. mogła mieć zmiana – z dniem 1 stycznia 2019 r. –
przepisów dotyczących opodatkowania leasingu, amortyzacji i kosztów samochodów osobowych. Oficjalna informacja
Ministerstwa Finansów o planowanym zrównaniu limitów odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich
leasingu operacyjnego została podana w czerwcu 2018 r., przepisy uchwalono w październiku 2018 r.
2 W świetle opracowań branżowych światowi producenci samochodów odczuwają trudności związane z wprowadzeniem
nowych standardów testowania emisji spalin (WLTP). Wprowadzenie nowych standardów wpłynęło negatywnie na ogólny
poziom produkcji samochodów, a produkcja niektórych modeli samochodów została wstrzymana.
1
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sprzedaży zagranicznej nie miał więc charakteru powszechnego, ale koncentrował się w relatywnie wąskich
grupach przedsiębiorstw o wysokim udziale w przychodach zagranicznych sektora przedsiębiorstw.
Wykres 3 Mediana dynamiki r/r przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]

Wykres 4 Odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]
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W IV kw. 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik
wykorzystania zdolności produkcyjnych osiągnął historyczne maksimum (w szczególności w
budownictwie, handlu i usługach), a odsetek przedsiębiorstw deklarujących niedostateczny popyt jako
barierę rozwoju – historyczne minimum. Wskaźniki niedoboru zapasów produktów gotowych i towarów –
zarówno w przypadku eksporterów, jak i nieeksporterów – ukształtowały się na poziomach podobnych jak
przed kwartałem i wyraźnie powyżej długookresowych średnich. Na korzystną – ale słabszą niż w III kw. –
sytuację sprzedażową w całym IV kw. 2018 r. wskazują też miesięczne dane o sprzedaży detalicznej oraz
produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za październik, listopad i grudzień 2018 r.
Wykres 5 stopień wykorzystania zdolności
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %]
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Wykres 6 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a.,
saldo odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże
zapasy”) [w pp.]
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Także prognozy dla popytu na I kw. 2019 r. są dobre, choć w przypadku eksportu wykazują wyraźną
tendencję spadkową. Wskaźniki prognoz popytu wśród nieeksporterów kształtują się od roku stabilnie i na
poziomach przekraczających długookresową średnią. Prognozy popytu wśród eksporterów oraz prognozy
eksportu wśród eksporterów niewyspecjalizowanych wykazują natomiast od roku tendencję malejącą,
jednak wciąż kształtując się na poziomach zbliżonych do długookresowych średnich. W świetle tych
wyników prawdopodobną, główną przyczyną słabnących miesięcznych wskaźników koniunktury w
przemyśle są gorsze prognozy popytu zagranicznego, wynikające z przewidywań niższego wzrostu
gospodarczego w strefie euro. Warto jednak zwrócić uwagę, że choć istotnym czynnikiem ryzyka
eksportowego pozostaje brak ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii tzw. Brexitu3, prognozy eksportu w
branżach produkcyjnych o najwyższym zaangażowaniu w eksport do Wielkiej Brytanii4 nie mają charakteru
spadkowego i nie kształtują się wyraźnie niżej niż w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Gorsze
perspektywy sprzedaży zagranicznej odnotowano jedynie w wybranych branżach usługowych oraz wśród
producentów środków transportu5.
Wykres 7 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu [w pp.]

Wykres 8 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.)
[w pp.]
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Niepewność dotycząca tzw. brexitu może utrudniać planowanie i zawieranie kontraktów eksportowych nie tylko na rynku
brytyjskim. Funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej sprawia, że istotny jest również stopień, w jakim
polski eksport do innych gospodarek niż gospodarka brytyjska jest następnie reeksportowany do Wielkiej Brytanii.
4 Klasyfikacja branż bazuje na danych WIOD za 2014 r. (http://www.wiod.org/database/wiots16): spożywcze (działy 10-12 wg
PKD, średni udział eksportu do Wielkiej Brytanii w eksporcie branży: 6,8%); drewno, korek (dział 16, udział: 6,7%); niemetaliczne
(dział 23, udział: 6,7%), elektrotechniczne (działy 26, 27 i 33, udział: 8,3%), środki transportu (działy 29 i 30, udział 6,6%), wybrane
usługi (działy 53, 55, 56, 61, 66, 68, 74, 75, 77-82, 86-96, udział: 25,1%).
5 Wyróżniona klasa przedsiębiorstw usługowych jest jednak wysoce heterogeniczna i małoliczna, a formułowane przez nią
prognozy eksportu cechuje wysoka wariancja w czasie. Natomiast w przypadku producentów środków transportu istotnym
czynnikiem dla perspektyw eksportu mogą być trudności z przystosowaniem się producentów samochodów do nowych –
bardziej rygorystycznych – standardów testowania emisji spalin (WLTP). W świetle opracowań branżowych wprowadzenie
nowych standardów testowania doprowadziło m.in. do przestojów linii produkcyjnych niektórych modeli samochodów.
3
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Wykres 9 Wskaźnik prognoz eksportu w
wybranych klasach przedsiębiorstw (s.a.) [w pp.]

Wykres 10 Roczne prognozy eksportu w
wybranych klasach przedsiębiorstw (s.a.) [w pp.]
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Sytuacja finansowa
1. Wynik finansowy, rentowność i koszty – dane finansowe
W III kw. br. sektor przedsiębiorstw zanotował wzrost - w stosunku do poprzedniego roku - wyniku
finansowego z całokształtu działalności. Po dwóch kwartałach spadku zagregowany wynik finansowy
netto ogółem w III kw. 2018 r. wzrósł o 11,1% r/r i wyniósł 32,2 mld zł. O wzroście zadecydował jednak silny
wzrost wyniku na działalności poza sprzedażą, w tym obniżenie się strat na operacjach finansowych (o 2,1
mld zł r/r), zwłaszcza poprawa wyniku na różnicach kursowych (wzrost o 1,6 mld zł r/r) oraz wzrost wyniku
na pozostałej działalności operacyjnej (o 1,8 mld zł r/r). Wynik na sprzedaży obniżył się natomiast nominalnie
o 1,6% r/r.
Wykres 11 Wynik finansowy na sprzedaży oraz
wynik finansowy netto (dane kwartalne, w mld zł)

Wykres 12 Wskaźnik rentowności sprzedaży
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Wykres 13 Różnice między dynamiką przychodów
i kosztów, w tym ogółem i ze sprzedaży (w pp.)

Wykres 14 Wkład głównych składowych kosztów
sprzedaży do wzrostu tych kosztów (w pp.)
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Spadek wyniku na sprzedaży był skutkiem niższego tempa wzrostu obrotów przy nadal rosnącej
dynamice kosztów sprzedaży. W III kw. 2018 r. roczna dynamika przychodów z działalności operacyjnej
obniżyła się względem poprzedniego kwartału, a jednocześnie tempo wzrostu kosztów sprzedaży
nieznacznie wzrosło i wyniosło 8,8% r/r. Finalnie koszty te rosły wyraźnie szybciej kosztów niż
odpowiadające im przychody (o 0,5 pp.).
Wśród kosztów SP zdecydowanie najszybciej zwiększały się koszty energii (o 12,1% r/r). Choć ich wkład
w dynamikę kosztów ogółem był niewielki i wyniósł 0,2 pp., ankietowane przedsiębiorstwa obecnie uważają
wzrost cen energii za jeden z najważniejszych swoich problemów. Wśród pozostałych, istotnych składowych
kosztów szybciej niż przychody, ale wolniej niż kwartał temu, rosły koszty zakupionych towarów w celu
dalszej odsprzedaży (wzrost o 9,8% r/r). Na dynamikę tych kosztów wpływ miało m.in. ożywienie w branży
motoryzacyjnej oraz w handlu hurtowym, natomiast tempo ich wzrostu hamował handel detaliczny.
Kolejnym, szybko rosnącym, elementem kosztów były koszty usług obcych, których tempo wzrostu w ciągu
kwartału zwiększyło się z 7,4% r/r do 9,3% r/r. Szybciej niż sprzedaż zwiększały się w III kw. koszty pracy –
o 9% r/r (por. rozdział „Wynagrodzenia i zatrudnienie”). Wyraźnie wolniej niż w II kw. i wolniej niż sprzedaż
rosły natomiast koszty surowców i materiałów (o 7,9% r/r). Spowolnienie ich wzrostu dotyczyło przede
wszystkim sekcji Przetwórstwo przemysłowe, w której dynamika sprzedaży zwolniła w ciągu kwartału (z
8,3% r/r na 6,2% r/r). Silne wzrosty tych kosztów zanotowała natomiast energetyka.
Efektem zmian wyniku finansowego i jego struktury były zmiany rentowności – nieznacznie poprawiła
się rentowność obrotu netto (wskaźnik wzrósł o 0,1 pp. r/r do poziomu 4,2%), natomiast dość istotnie
obniżyła się rentowność sprzedaży (o 0,5 pp. r/r i wyniosła 4,7%). Pod względem zyskowności sytuacja w
sektorze przedsiębiorstw pozostała jednak dobra., Widoczna jest tu natomiast wyraźniejsza tendencja
spadkowa, która może sugerować pogorszenie rentowności w najbliższych kwartałach.
Zmiany zyskowności na poziomie jednostkowego przedsiębiorstwa wskazują na słabnące tempo jej
poprawy. Wzrost, w pierwszej połowie roku, rentowności medianowej firmy zaczyna słabnąć. Mediana
rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto w III kw. 2018 r. wyniosła 3% - tj. o 0,1 pp. więcej w relacji do
poprzedniego roku (czyli dokładnie tyle, ile w poprzednim kwartale i jednocześnie mniej po korekcie
sezonowej).
Gorsze wyniki finansowe zanotowały przede wszystkim duże spółki publiczne z sektora energetycznego
oraz górnictwa. Czwarty kolejny kwartał z rzędu wynik finansowy netto wygenerowany przez sektor
energetyczny obniżył się względem poprzedniego roku – w III kw. 2018 r. wynik osiągnął poziom 3,3 mld zł
(spadek wyniósł 2,2 mld zł r/r). W efekcie zmniejszyła się również rentowność obrotu netto tej branży – z
9,4% w III kw. 2017 r. na 4,8% rok później. Pogorszenie wyniku wynikało ze wzrostu wydatków na zakup
surowców (koszty zużycia surowców wzrosły w III kw. 2018 r. o 29,9% r/r., najsilniej od 9 lat). Warto
podkreślić, że w energetyce pogorszenie sytuacji finansowej nastąpiło zarówno na poziomie zagregowanym,
jak i medianowego przedsiębiorstwa. Odsetek firm zyskownych zmniejszył się w ciągu roku o 15 pp. r/r - do
poziomu 69,4% (najniższego od 2009 r.). Sytuacja w branży była jednak zróżnicowana. Silne pogorszenie
obserwowane było przede wszystkim w przedsiębiorstwach w „Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w parę
wodną, gorącą wodę…”. Wyraźne rentowność spadła także w przedsiębiorstwach handlujących energią
elektryczną. Natomiast elektrownie nadal osiągały dość dobre wyniki finansowe.
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Również w branży górniczej nastąpił spadek wyniku finansowego: o 0,7 mld zł r/r - do poziomu 256 mln zł.
Także rentowność branży obniżyła się wyraźnie: z 12,8% rok wcześniej do 4,2%. Choć Górnictwo odnotowało
wyraźny wzrost przychodów (o 10,8% r/r), jednak koszty w tej branży rosły - m.in. ze względu na wzrost
kosztów pracy (o 22,3% r/r) - dwukrotnie szybciej (o 19,9% r/r). Wyraźne pogorszenie sytuacji nastąpiło
zwłaszcza w górnictwie węglowym, które - mimo rosnących przychodów - poniosło straty. Spadki zysków
w energetyce i górnictwie były kluczowe z punktu widzenia kształtowania się zagregowanego zysku całego
SP.
Wykres 15 Odsetek przedsiębiorstw rentownych
oraz z rentownością powyżej 5%
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Wykres 16 Mediana rozkładu wskaźnika
rentowności obrotu netto oraz wskaźnika
rentowności sprzedaży, a także ich zmiany roczne
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Poprawiła się natomiast sytuacja finansowa budownictwa, ale i tu należy liczyć się z malejącą dynamiką
wzrostu zysków. Sygnalizująca wiele problemów branża (brak pracowników, rosnące ceny surowców,
niekorzystne w ocenie branży prawo zamówień publicznych) w III kw. 2018 r. odnotowała jednak wyraźną
poprawę wyników finansowych. Wynik finansowy netto wzrósł – w rezultacie poprawy wyniku na
sprzedaży - o 319 mln zł r/r. Przyczyniło się do tego utrzymanie się dwucyfrowej dynamiki sprzedaży przy
jednoczesnym spadku dynamiki kosztów. Choć obraz zagregowany jest pozytywny, duża część firm
zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej w dalszym ciągu zmagała się niską rentownością i je
dużymi wahaniami w ciągu roku. Rentowność pozostałych dwóch branż pozostawała na dość wysokim
historycznie poziomie, mimo że tu z kolei sprzedaż rosła wyraźnie wolniej. Prognozy ankietowanych firm z
sektora budowlanego sugerują słabnące tempo wzrostu produkcji i coraz miej optymizmu w ocenie szans na
dalszą poprawę sytuacji.
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Wykres 17 Nadwyżka finansowa6 (dane kwartalne, Wykres 18 Odsetek przedsiębiorstw rentownych
w mld zł) oraz mediana tej nadwyżki (dane oraz odsetek przedsiębiorstw z rentownością
narastające, w mln zł) – sektor energetyczny
powyżej 10% - sektor energetyczny
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Wykres 19 Mediana rozkładu wskaźnika
rentowności obrotu netto – sektor budowlany
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Do spadku wskaźnika rentowności (w ujęciu rocznym) w największym stopniu przyczynił się wzrost
ceny relatywnej zaopatrzenia względem produkcji finalnej. Pogorszała się także, choć w niewielkim
stopniu, efektywność wykorzystania tego czynnika produkcji (por. rozdział „Ceny producentów”).
Jednocześnie dekompozycja zmian wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej7 w ujęciu rocznym
(na część wynikającą z kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz
wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian efektywności wykorzystania czynników produkcji)

6

Nadwyżka finansowa=wynik finansowy netto+amortyzacja

7

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.
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wykazała, że sumaryczny wkład czynników związanych z pracą i jej wynagradzaniem także był negatywny,
gdyż wolniej rosła produktywność pracy.
W IV kw. 2018 r. opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a bieżący kurs złotego nie stanowił
ograniczenia dla opłacalności importu. W IV kw. 2018 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro
nieznacznie osłabiła się, a opłacalność eksportu rozliczanego w dolarze utrzymała się na podobnym
poziomie, jak przed kwartałem. Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie wzrósł
jednak w relacji kwartalnej (o 1,1 pkt. proc do 10,4%), ale wciąż kształtował się na niskim – z perspektywy
historycznej – poziomie. Równocześnie średni udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów obniżył
się do najniższego poziomu w historii badania.
Wykres 21 Kurs euro, przy którym eksport i import
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł]

Wykres 22 Kurs dolara, przy którym eksport i
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty
[w zł]
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Wykres 23 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste
kursy złotego względem euro i dolara [w zł]

Wykres 24 Opłacalność eksportu [w %]
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2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia i perspektyw –
dane ankietowe
W IV kw. 2018 r. ankietowane firmy oceniały własną sytuację ekonomiczną jako dobrą i stabilną,
a optymizm ocen wzrósł (w ujęciu kwartalnym i rocznym) - do najwyższego poziomu od 2009 r. Poprawę
nastrojów zanotowano w wielu analizowanych branżach i klasach, w tym m.in. w budownictwie, handlu
oraz sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Ten optymizm znajduje odzwierciedlenie także w odczytach
wskaźnika ESI dla Polski - pod koniec 2018 r. wskaźnik ESI dla Polski ukształtował się bowiem nieco powyżej
średniej wartości wskaźnika dla 28 krajów UE8, podczas gdy jeszcze rok temu oceny dla Polski były znacznie
niższe od tej średniej.
Wykres 25 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (w pp.)

Wykres 26 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie)
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Wykres 27 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy
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Mimo pozytywnych ocen sytuacji własnej w III kw. 2018 r. przedsiębiorcy częściej sygnalizowali
występowanie problemów, z którymi muszą się borykać. Za główną barierę rozwoju przedsiębiorstwa
uważały rosnące ceny surowców i materiałów zaopatrzeniowych, w tym szczególnie podwyżki cen energii
elektrycznej9. Jednocześnie znaczenie bariery rosnących kosztów produkcji wyraźnie zwiększyło się w ciągu
kwartału. W dalszym ciągu firmy wskazywały na rosnące trudności w pozyskaniu pracowników i nasilającą
się barierę wysokich kosztów pracy. Za poważną barierę rozwoju przedsiębiorstwa nadal wymieniały także
zmieniające się i niekorzystne, w ich ocenie, przepisy i inne elementy systemu prawnego. Natomiast bariera
popytu wciąż kształtuje się na historycznie niskim poziomie.
Wykres 29 Niepewność własna w branżach
przetwórczych silnie zależnych od eksportu do UK
(wskaźnik saldowy, w pp.)
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W IV kw. 2018 r. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność nieznacznie obniżyła się względem
poprzedniego kwartału. Niższym ocenom niepewności towarzyszyła poprawa ocen sytuacji ekonomicznej,
w tym utrzymanie się dobrych warunków sprzedażowych10, oraz dobre odczyty rentowności.
Przedsiębiorstwa pytane o natężenie niepewności w trzech obszarach – własnej firmy, w otoczeniu krajowym
i w zagranicznym – oceniały, że największe jest ono w otoczeniu krajowym. Około 25% firm oceniło
niepewność tego otoczenia jako co najmniej wysoką (ok. 17% w przypadku zagranicy i ok. 11% - niepewność
idiosynkratyczną).Trzeba jednak podkreślić, że nie więcej niż 6% podmiotów uważa niepewność w
którymkolwiek z tych obszarów za bardzo wysoką. Wobec tak dużych ryzyk, jak Brexit, proporcje te mogą
się wydawać do pewnego stopnia zaskakujące. Tym bardziej, że również w grupie eksporterów oraz branż
silnie zaangażowanych w handel zagraniczny niepewność związana z otoczeniem zagranicznym była
oceniana jako niższa niż niepewność krajowa. Warto zatem przypomnieć, że udział produkcji na rynek
krajowy jest jednak nadal bardzo wysoki, a w ostatnich kwartałach rośnie (wśród przedsiębiorstw
zatrudniających powyżej 49 osób udział ten wynosi obecnie 75,7% tj. o 0,9 pp. więcej niż rok temu). Z drugiej

Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie grudnia – przed uchwaleniem ustawy ograniczającej wzrost cen energii w 2019
r..
10 W modelu logitowym opisującym wpływ wybranych zmiennych na prawdopodobieństwo odczuwania przez przedsiębiorcę
wysokiej niepewności, w tym kształtowania się stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, znaczenie tej zmiennej okazuje się
istotne – wyższy poziom wykorzystania mocy produkcyjnych prowadzi do niższej niepewności. Największe znaczenie dla oceny
niepewności mają jednak oceny sytuacji ekonomicznej oraz prognozy (roczne) tej sytuacji.
9
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strony firmy z wysokim udziałem sprzedaży do UK (produkcja maszyn, urządzeń elektrycznych,
samochodów i wyrobów chemicznych) często działają na zdywersyfikowanych rynkach.

3. Prognozy sytuacji ekonomicznej – dane ankietowe
W świetle oczekiwań na I kw. 2019 r. kwartał można się spodziewać pogorszenia kondycji
przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej spadł trzeci kwartał z rzędu i osiągnął jeden z
najniższych historycznie poziomów po 2008 roku. Pogorszenie oczekiwań odnotowano w większości
analizowanych przekrojów i klas. Podkreślić jednak trzeba, że odsetek firm spodziewających się pogorszenia
sytuacji, mimo wzrostu, jest niewielki (8,2% próby). Wyraźniejszy spadek nastrojów zanotowano w branży
górniczej (21% branży oczekuje pogorszenia, zaś 5% poprawy) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się
dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (uzyskano odpowiednio 10,4% i 7,7% odpowiedzi).
Wykres 31 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji
(w pp.)

Wykres 32 Roczne prognozy sytuacji w wybranych
sekcjach (w pp.)
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Sytuacja finansowa

Przewidywania na cały 2019 r. pozostały na dość niskim, ale stabilnym poziomie. Obserwowany w 2018 r.
spadek prognoz o horyzoncie rocznym wyhamował osiągając poziom z poprzedniego kwartału. Na brak
bodźców do odwrócenia niekorzystnego trendu mogą wskazywać pogarszające się przewidywania co do
wielkości popytu oraz rosnąca bariera kosztowa (która wydaje się mieć obecnie silny wpływ na kierunek
prognoz ze względu na silny związek między prognozami zmian rentowności i zmian sytuacji).
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Koszty pracy i wydajność
W III kw. odnotowano spadek dynamiki kosztów pracy, choć wciąż utrzymuje się ona na relatywnie
wysokim poziomie (9% r/r), a krótkookresowy trend spadkowy tempa wzrostu tych kosztów obserwowany
jest od końca 2017 r. Koszty pracy w analizowanym kwartale rosły w tempie podobnym do tempa wzrostu
pozostałych podstawowych kategorii kosztów (koszty materiałów i energii wzrosły o 8,1% r/r, a koszty usług
obcych o 9,3% r/r). Wprawdzie w relacji do poprzedniego kwartału roczna dynamika kosztów pracy również
obniżyła się (o 0,8 pp.), ale słabiej niż tempo wzrostu kosztów materiałów i energii (spadło o 1,9 pp.).
Dynamika kosztów usług obcych natomiast wzrosła o 1,9 pp.
Udział kosztów pracy w kosztach ogółem jest względnie stały w czasie. Udział kosztów pracy w kosztach
działalności operacyjnej w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w III kw. 2018 r. wyniósł około 12,3
% - tyle samo jak w analogicznym okresie zeszłego roku. W III kw. udział kosztów pracy w kosztach
działalności operacyjnej w relacji rok do roku wzrósł tylko w przemyśle. W pozostałych sektorach
(budownictwo, handel, usługi, transport) odnotowano niewielkie jego spadki. Także w długim okresie udział
kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej jest dość stabilny (na przestrzeni ostatnich 10 lat wahał
się od 10,7% do 12,7%). Długookresowy trend widać jedynie w usługach i transporcie – w transporcie

Setki

spadkowy, w usługach- rosnący.
Wykres 35 Dekompozycja dynamiki r/r kosztów
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W analizowanym okresie, podobnie jak w I i II kw. 2018 r., do wzrostu kosztów pracy przyczynił się
głównie wzrost wynagrodzeń, a w zdecydowanie mniejszym stopniu - wzrost zatrudnienia czy kosztów
świadczeń społecznych. W III kw. 2018 r. w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw tempo wzrostu
wynagrodzeń lekko jednak wyhamowało (o ponad 1 pp.), choć dynamika przeciętnej płacy wciąż utrzymuje
się na wysokim poziomie (7,1 % r/r).
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W III kw. 2018 r., po około dwóch latach trendu wzrostowego, spadła mediana dynamiki przeciętnej płacy
dla grup PKD11. Spadła również wartość górnego kwartyla rozkładu tej zmiennej, jak i odsetek grup PKD (do
33%), w których dynamika przeciętnej płacy wynosi ponad 10% r/r.
Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w II i III kw. 2018 r. była wyraźnie wyższa (o ok. 5 pp.) w sektorze
publicznym niż w sektorze prywatnym, ale było to spowodowane przede wszystkim wysoką dynamiką
płac w państwowych przedsiębiorstwach górniczych. Po ich wyłączeniu z analizy, różnica między
sektorami własności zdecydowanie się zmniejszyła – dynamika płac r/r w sektorze publicznym w III kw.
była wyższa o 1,4 pp. niż w sektorze prywatnym .
Wykres 37 Dynamika przeciętnego wynagrodzenia

Wykres 38 Dynamika przeciętnego wynagrodzenia
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W III kw. 2018 r. relacja między dynamiką r/r wydajności pracy12 i dynamiką r/r przeciętnego
wynagrodzenia uległa niewielkiemu pogorszeniu w stosunku do poprzedniego okresu. Choć w II kw.
2018 r. tempo wzrostu przeciętnej płacy i tempo wzrostu wydajności pracy niemalże się zrównały, w III kw.
produktywność pracy rosła wolniej niż przeciętne wynagrodzenie.
W świetle danych finansowych (z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw) w II i III kw. 2018 r. malał
odsetek firm zwiększających zatrudnienie. Wprawdzie w III kw. 2018 r. odnotowano nieznaczne (+0,04 pp.)
przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia (do poziomu 1,8 % r/r.), przy czym dla próby cylindrycznej13
dynamika ta spadła (z 2,2 % r/r w II kw. do 1,7 % r/r w III kw.). Zmniejszyła się również różnica między
odsetkiem firm zwiększających i redukujących zatrudnienie – w III kw. wyniosła ona 4,8 pp. (średnia dla
poprzednich czterech kwartałów oscylowała wokół 10 pp.). Dane dla sektora przedsiębiorstw pow. 9
zatrudnionych pokazują, że także w IV kw. dynamika zatrudnienia r/r uległa niewielkiemu obniżeniu w
stosunku do III kw.

11 Grupa

jest trzecim poziomem PKD oznaczonym trzycyfrowym kodem numerycznym.
Wydajność pracy liczona jaka przychody ze sprzedaży dzielone przez liczbę zatrudnionych
13 Tj. dla grupy przedsiębiorstw sprawozdających zarówno w 2018 r. jak i 2017 r. Tak zawężona grupa pozwala na pominięcie
wpływu zmian w populacji przedsiębiorstw.
12
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W przekroju sektorowym w budownictwie, handlu, i przemyśle tempo wzrostu zatrudnienia nieznacznie
spadło. Niewielki wzrost odnotowano w usługach. Wyraźniej dynamika zatrudnienia wzrosła jedynie w
transporcie: z 3,1% r/r w II kw. do 4,8 % r/r w III kw.
Wzrost zatrudnienia mogą m.in. ograniczać problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach. Około 10% firm wskazało na istnienie tej przeszkody i jest to najwyższy poziom tego
wskaźnika od początku 2008 r. W ostatnim kwartale 2018 r. nieco zmniejszył się jednak udział firm, które
miały nieobsadzone stanowiska pracy (spadek z 46% w III kw. do 41,6 % w IV kw.). Największy udział
przedsiębiorstw deklarujących posiadanie wakatów występuje w przetwórstwie przemysłowym (49%),
transporcie (48%) i budownictwie (43%). Wyraźnie niższy odsetek firm z nieobsadzonymi stanowiskami
pracy występuje w energetyce (27%) i górnictwie (18%).
Wykres 39 Odsetek przedsiębiorstw wskazujących

Wykres 40 Odsetek przedsiębiorstw mających
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Po spadku w III kwartale 2018 r., ponownie wzrósł odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących presję
płacową – do 71% (historyczne maksimum). Wzrost tego odsetka wynika ze wzrostu udziału firm, które
poinformowały wręcz o nasileniu się

tej presji (ok. 21% respondentów). Największy udział firm

odczuwających presję płacową występuje w sektorze dużych przedsiębiorstw (78%), natomiast największy
wzrost tego odsetka (zarówno w ujęciu r/r jak i kw./kw.) odnotowano dla mikro firm. Branżami, w których
presja płacowa jest odczuwana najsilniej są przetwórstwo przemysłowe (79% respondentów) oraz kultura i
rozrywka (75%). Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw deklarujących występowanie presji płacowej
odnotowano w nieruchomościach (49%) i energetyce (52%). Wzrósł również (o ok. 1 pp. r/r) udział
przedsiębiorstw, które w pytaniu otwartym o bariery rozwoju wskazują na rosnące koszty pracy lub/i presję
na wzrost wynagrodzeń. Oprócz presji wywieranej przez własnych pracowników, przedsiębiorcy zwracają
uwagę na wzrost kosztów pracy związany ze zwiększeniem płacy minimalnej, czy kosztami pozapłacowymi
(Pracownicze Plany Kapitałowe).
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Zgodnie z miesięcznymi danymi dla sektora przedsiębiorstw pow. 9 zatrudnionych dynamika r/r
przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. była wyższa (o 0,2 pp.) niż w III kw. Wysoka dynamika roczna w
październiku i listopadzie spowodowana była jednak głównie skokowym wzrostem płac w górnictwie
(wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia).
Dane z Szybkiego Monitoringu sugerują możliwość dalszego pogarszania się relacji między dynamiką
(r/r) wydajności pracy i dynamiką przeciętnego wynagrodzenia. W IV kw. 2018 r. wzrósł bowiem odsetek
przedsiębiorstw deklarujących szybszy wzrost płac niż wydajności i jednocześnie spadł udział firm
sygnalizujących sytuację odwrotną.
Wykres 43 Odsetek przedsiębiorstw w których
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Wzrost presji płacowej przyczynił się do zwiększenia udziału firm prognozujących podniesienie
przeciętnego wynagrodzenia. Wśród przedsiębiorstw, które zadeklarowały występowanie presji płacowej w
IV kw. 2018 r., prawie 57% planuje podwyżki w I kw. 2019 r. (dla porównania wśród przedsiębiorstw, które
nie odczuwają presji płacowej 27% prognozuje zwiększenie wynagrodzeń, a 71% nie planuje zmian w tym
obszarze).
Prognozy zawarte w Szybkim Monitoringu wskazują na zwiększenie udziału firm podwyższających
przeciętne wynagrodzenie. W I kw. 2019 r. zdecydowanie wzrósł (do 37%) odsetek przedsiębiorstw
prognozujących wzrost płac14. Wśród firm, które zadeklarowały plany zwiększenia wynagrodzenia,
znaczącą większość (86%) stanowią przedsiębiorstwa, które prognozują niewielkie podwyżki (pozostałe 14%
firm przewiduje duży wzrost wynagrodzeń). W perspektywie całego 2019 r. płace zamierza podnieść 68%
ankietowanych firm (60% przewiduje niewielkie podwyżki, 8% - znaczące ).
Wykres 46 Prognozy zmian wynagrodzenia na 2019
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Należy jednak mieć na uwadze, że tak wysoki odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki częściowo może być efektem

zmiany kafeterii pytania w ankiecie. Odpowiedź, która w poprzednich edycjach SM oznaczała plany zwiększenia przeciętnego
wynagrodzenia, w najnowszej edycji została zdekomponowana na 2 możliwości – znaczne lub niewielkie zwiększenie
przeciętnego wynagrodzenia. Prawdopodobnie część przedsiębiorstw wcześniej informujących o braku zmian mogła teraz
bardziej precyzyjnie wskazać odpowiedź odpowiadającą niewielkim zmianom (ok. 30% firm które w analogicznym okresie
ubiegłego roku wybrały odpowiedź „nie planuje zmian” w najnowszej edycji zaznaczyła opcję „planuje niewielkie zwiększenie
przeciętnego wynagrodzenia”). Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu odsetka firm prognozujących wzrost
wynagrodzeń może być podwyższenie płacy minimalnej. Przeprowadzona analiza wskazała na istnienie pewnego związku
pomiędzy zmianą odsetka firm prognozujących wzrost wynagrodzeń między I kw. danego roku i IV kw. poprzedniego roku a
dynamiką płacy minimalnej. Działanie tego mechanizmu uprawdopodabnia fakt, że np. w 2017 r. ponad 33% przedsiębiorstw
ankietowanych w analizowanej edycji SM zatrudniało przynajmniej jedną osobę wynagradzaną płacą minimalną bądź płacą
niższą od nowej (czyli tej ustalonej na 2018 r.) płacy minimalnej.
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Znaczącym zmianom nie uległa natomiast wysokość prognozowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek.
Od połowy 2016 r ich mediana utrzymuje się na poziomie 5%, a w I kw. 2019 r. nieco spadła średnia wartość
podwyżki (o 0,6 pp.) i wartość górnego kwartyla rozkładu. Bardzo podobnie do prognoz na I kw. 2019 r.
kształtują się prognozy wysokości podwyżek na cały 2019 r. W tym przypadku mediana również wynosi 5%,
nieznacznie (o 1 pp.) wyższa jest jedynie wartość trzeciego kwartyla rozkładu zmiennej.
Wykres 47 Wysokość prognozowanych przez

Wykres 48 Rozkład wysokości prognozownych
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Optymistyczne są prognozy zatrudnienia w I kw. 2019 r. Blisko 26,5% respondentów deklaruje zwiększenie
zatrudnienia (tj. o około 7,6 pp. więcej w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku). Widoczny jest
także wyraźny wzrost indeksu zatrudnienia (różnicy między deklaracjami zwiększenia i zmniejszenia
zatrudnienia) - do najwyższego historycznie poziomu (ok. 21 pp.). Zgodnie z prognozami zmian
zatrudnienia na cały 2019 r. ok. 37% przedsiębiorstw zamierza zwiększyć liczbę zatrudnionych. Oznacza to,
że przedsiębiorstwa raczej nie oczekują wyraźniejszego przyspieszenia aktywności na tym polu w kolejnych
kwartałach roku. Jednocześnie większość firm (55%) nie przewiduje zmian wielkości zatrudnienia.
Indeks zatrudnienia wzrósł we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw, ale szczególnie w sektorze
dużych przedsiębiorstw (wzrost o ponad 10 pp. w stosunku do I kwartału 2018 r.). Wysoką wartość
wskaźnika zatrudnienia (ponad 27 pp.) zaobserwowano również w przypadku firm eksportujących za
granicę. Dla nieeksporterów jego wartość jest natomiast niższa niż dla ogółu (13,5 pp.).
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Wykres 49 Różnica między odsetkiem firm

Wykres 50 Prognozy zmian zatrudnienia na 2019 r.

zwiekszających i zmniejszającyh zatrudnienie [w

[odsetek przedsiębiorstw]

pp.]
30
20

37%

10
0

55%

-10

-20

8%

-30
2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

zatrudnienie zwiększy się

saldo F01

indeks zatrudnienia

zatrudnienie zmniejszy się

indeks zatrudnienia s.a.

średnia indeksu

bez zmian

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP,

Źródło: Szybki Monitoring

Szybki Monitoring

22

Szybki Monitoring NBP

Inwestycje

Inwestycje
1. Inwestycje w gospodarce narodowej15
W III kw. 2018 r. dynamika inwestycji (r/r) w gospodarce narodowej była najwyższa od początku 2015 r. głównie ze względu na rosnące inwestycje sektora rządowego i sektora przedsiębiorstw. Po raz pierwszy
od roku niewielki nominalny wzrost inwestycji odnotowano także - według wstępnych danych - w mikro
i małych firmach. Inwestycje w gospodarce w III kw. wzrosły realnie o 9,9% r/r (4,5% r/r w II kw.) W ujęciu
sektorowym nakłady na środki trwałe najszybciej rosły nadal w sektorze rządowym (wzrost nominalny o
33,7% r/r), w tym szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego16. Przyspieszenie inwestycji
odnotowano jednocześnie w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost o 3,8% r/r w II kw. i 10,6% r/r w III
kw.), na co wpłynęło utrzymanie wysokiego tempa wzrostu inwestycji w średnich i dużych
przedsiębiorstwach (nominalny wzrost o 13,3% r/r), oraz według wstępnych danych pierwszy - po roku
głębokich spadków - wzrost inwestycji w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw (nominalny wzrost o 1,9%
r/r).
Wykres 51 Struktura nakładów na środki trwałe
w gospodarce [III kw. 2018] i wkład sektorów
instytucjonalnych we wzrost nakładów [w pp., r/r,
dane kwartalne]
14

Wykres 52 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane
kwartalne]
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Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane za 2018 r. nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.
Według danych Ministerstwa Finansów inwestycje w jednostkach samorządu terytorialnego w III kw. wzrosły o ponad 70%
r/r do poziomu 13,9 mld zł.
15
16
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2. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw – dane finansowe
W sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych, który jest istotną częścią sektora
instytucjonalnego przedsiębiorstw w rozumieniu rachunków narodowych 17, inwestycje wciąż wyraźnie
rosną. Dynamika inwestycji przedsiębiorstw w III kw. jeszcze lekko przyspieszyła i wyniosła realnie
14,5% r/r (13,5% r/r w II kw.). Dla przedsiębiorstw spoza sektora energetyczno-górniczego był to też czwarty
z rzędu kwartał stabilnego i wysokiego wzrostu nakładów.
Dynamikę inwestycji w ujęciu rocznym nadal wspierają głównie czynniki o charakterze cyklicznym.
Jednocześnie po raz pierwszy od roku tempo wzrostu inwestycji w ujęciu kwartalnym wyraźnie się jednak
obniżyło (8,7% kw./kw. s.a. w III kw., wobec wzrostu średnio o 11,8% kw./ kw. w ciągu ostatniego roku).
Wykres 53 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji
[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.]

Wykres 54 Inwestycje, wykorzystanie zdolności
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Inwestycje wciąż znacznie szybciej rosną r/r w przedsiębiorstwach publicznych 18. Natomiast w firmach
prywatnych – zwłaszcza zagranicznych - dynamika inwestycji obniżyła się w ciągu kwartału. Zmiany
aktywności inwestycyjnej obserwowane w obu sektorach własności w III kw. okazały się zgodne z
oczekiwaniami z SM NBP. Przeważającą rolę w generowaniu nakładów w sektorze przedsiębiorstw pełnią
nadal przedsiębiorstwa publiczne, które - mimo rosnących już przed rokiem nakładów - utrzymują bardzo
wysokie tempo ich wzrostu (wzrost o 37,2% r/r, ceny bieżące), w tym głównie inwestycji o charakterze
budowlanym. Natomiast dynamika inwestycji przedsiębiorstw prywatnych obniżyła się (do 7,4% z 10,4 r/r
w II kw.) - z uwagi na słabszy wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach zagranicznych (7,2% wobec 12,9% w
II kw. r/r).

Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw odpowiada za około 1/3 nakładów całej gospodarki.
Podział średnich i dużych przedsiębiorstw na sektory własności opiera się na strukturze własności kapitału, a kryterium jest
przeważający udział we własności. Jest to ujęcie inne niż w rachunkach narodowych, gdzie do sektora finansów publicznych
(SFP) zalicza się jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Trzeba również mieć na uwadze,
że zbiorowość F-01/I-01 obejmuje oprócz średnich i dużych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw w ujęciu rachunków
narodowych, także przedsiębiorstwa klasyfikowane do SFP.
17
18
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Wykres 55 Stopa wzrostu inwestycji wg form
własności [w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 56 Inwestycje wg form własności [indeks
jednopodstawowy, 2015 r.=100, dane kwartalne,
s.a.]
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Od czterech kwartałów widoczny jest szybszy wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach z branż o znaczącej
roli finansowania unijnego19 niż w przypadku pozostałych firm. Wynik ten okazał się spójny z
oczekiwaniami z SM NBP. Tempo wzrostu nakładów w branżach, do których kierowana jest większość
środków unijnych, pozostaje jednak nadal niższe niż w szczycie poprzedniej perspektywy finansowej
(wzrost o 14,3% r/r w III kw. wobec 22,2% średnio w latach 2014-2015).
Wzrost

inwestycji

w

sektorze

przedsiębiorstw

generowany

jest

zarówno

przez

inwestycje

przedsiębiorstw z czołówki największych inwestorów, jak też przez mniejsze - pod tym względem podmioty. Wkład największych inwestorów (firmy z listy tysiąca przedsiębiorstw o największych nakładach
w roku bazowym) nieco obniżył się w ciągu kwartału. Taka struktura wzrostu inwestycji wskazuje na
równomierny charakter procesów inwestycyjnych.
Mimo rosnącej dynamiki inwestycji od trzech lat nadal obniża się udział inwestorów w sektorze
przedsiębiorstw i - z wynikiem 69,6% - jest on obecnie najniższy w historii badania. W latach
wcześniejszych obie te kategorie wykazywały wysoką dodatnią korelację, co pozwalałoby oczekiwać
wzrostu udziału inwestorów od przełomu 2016/2017 r., ten jednak wciąż zmniejsza się. Od dwóch kwartałów
niższy jest również udział przedsiębiorstw zwiększających inwestycje (36,4%, niższe wartości odnotowano
jedynie w 2009 r. i w 2013 r.), podobnie jak i medianowa dynamika inwestycji.

Na podstawie szacunków NBP do sektorów o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych zaliczono budownictwo,
dostarczanie wody, energetykę i transport (Raport o Inflacji, Lipiec 2017, NBP)
19

25
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Wykres
57
Inwestycje
przedsiębiorstw
a wykorzystanie funduszy unijnych [w %, r/r, dane
kwartalne, ceny bieżące]
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Wykres 58 Wkład do wzrostu inwestycji według
wielkości inwestycji przedsiębiorstwa [dane
kwartalne, r/r, ceny bieżące, w pp.]
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Wykres 59 Udział inwestorów i udział
przedsiębiorstw zwiększających inwestycje [w %,
s.a.]

Wykres 60 Dynamika inwestycji [w %, r/r, ceny
bieżące]
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Wykres 61 Stopa inwestycji wg form własności
[nakłady do majątku, w %, mediana, dane
narastająco za I-III kw. każdego roku, zbiorowość
inwestorów]
12

Wykres 62 Stopa wzrostu nakładów w podziale
rodzajowym [r/r, c. bieżące, dane kwartalne, w pp].
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3. Charakterystyka rodzajowa nakładów – dane finansowe
Dynamika nakładów na maszyny i urządzenia pozostaje dwucyfrowa, chociaż lekko się obniżyła w ciągu
kwartału (wzrost o 11,8% r/r po wzroście o 15,4% r/r w II kw. 20). Nadal natomiast przyspieszają inwestycje
budowlane (wzrost o 27% r/r wobec wzrostu o 21,5% r/r w II kw.), w tym dwóch kwartałów także w
przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Zarówno w przypadku inwestycji budowlanych, jak nakładów na
maszyny i urządzenia wysoka baza w IV kw. 2017 r. będzie - w najbliższym kwartale - negatywnie wpływać
na roczne tempo ich wzrostu. Jednocześnie od dwóch kwartałów w sektorze przedsiębiorstw obniżane są
nakłady na środki transportu (spadek o 4,4% r/r). Rezultat ten w znacznej mierze wynika z sytuacji w branży
lotniczej, w której przed rokiem dokonano dużych zakupów tych aktywów (efekt bazy -po wyłączeniu tej
grupy podmiotów dynamika pozostaje dodatnia). Obecnie środki transportu branża finansuje drogą leasingu
operacyjnego. Na dynamikę nakładów na środki transportu może mieć również wpływ przejściowo
zwiększone zainteresowanie firm leasingiem samochodów osobowych 21. Od 2019 r. mniej korzystne22 są względem dotychczasowych - zasady rozliczania kosztów dla rat leasingowych.
Struktura rodzajowa inwestycji różni się w poszczególnych sektorach własności. Przedsiębiorstwa
publiczne nadal koncentrują się przede wszystkim na - realizowanych m.in. dzięki wsparciu środków
unijnych - inwestycjach budowlanych (wzrost o 67% r/r).W przedsiębiorstwach prywatnych zwiększane
są natomiast głównie nakłady na park maszynowy. Większość inwestycji budowlanych generuje segment
działalności usługowej wspierającej transport lądowy (podniósł on dynamikę inwestycji budowlanych w SP
o 12,3 pp.), do którego zaklasyfikowana może być m.in. część spółek kolejowych realizujących obecnie duże

W cenach bieżących, na danych kwartalnych.
Wartość środków trwałych przyjętych na podstawie leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego na prawach leasingu
finansowego powinna być ujęta przez leasingobiorcę w nakładach na środki trwałe, w przypadku leasingu operacyjnego operacja
jest widoczna jedynie w kosztach.
22 Nowelizacja ustawy o podatku PIT i CIT wprowadza ujednolicenie zasad rozliczania zakupu (podniesienie limitu amortyzacji),
leasingu i najmu (wprowadzenie limitu zaliczania do kosztów dla rat leasingowych) firmowych samochodów osobowych.
20
21
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inwestycje w infrastrukturę kolejową 23. Postęp w realizacji tych planów jednak zależy m.in. od skuteczności
w rozstrzyganiu przetargów. Natomiast w sektorze prywatnym zwiększane nakłady przeznaczane są przede
wszystkim na rozbudowę parku maszynowego (wzrost o 7,8% r/r).
Wykres 63 Udział działów PKD (w podziale na 75
działów), w których nominalna dynamika
inwestycji r/r wyniosła minimum 10% [w %]
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Systematycznie rośnie udział działów PKD, w których inwestycje rosną w dwucyfrowym tempie. W III
kw. dwucyfrowe wzrosty inwestycji odnotowało 55% spośród 75 działów i jest to wynik zbliżony do
rezultatów z 2014 r. W ramach klasyfikacji wg 8 sekcji PKD takie tempo odnotowano we wszystkich grupach
- poza energetyką. Najwyższe wzrosty inwestycji obserwowano w przeżywającym boom budownictwie
(wzrost o 38% r/r, ceny bieżące); przede wszystkim w realizującym zamówienia publiczne dziale robót
związanych budownictwem infrastrukturalnym (wzrost 56,6% r/r). Dostosowanie możliwości wytwórczych
budownictwa jest obecnie szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji zwiększonych inwestycji
budowlanych; zarówno sektora publicznego, jak i przyspieszających inwestycji prywatnych. Rosnące
inwestycje w budownictwie wydają się m.in. z tego punktu widzenia korzystne, gdyż już od roku kierowane
są głównie na powiększanie parku maszynowego (w III kw. wzrost o 77% r/r).Wysokie wzrosty nakładów w
III kw. dotyczyły również usług (wzrost 18,7% r/r). Relatywnie wolniej rosły natomiast inwestycje w
przemyśle (10,2% r/r), w którym ogranicza ją słaby wzrost inwestycji w energetyce, i w handlu (11,7% r/r).

Władze PKP podtrzymują plan zakładający w 2018 r. realizację inwestycji kolejowych o wartości ok. 10 mld zł. W ramach
Krajowego Programu Kolejowego o wartości 66 mld z rozliczono do tej pory inwestycje o wartości 8 mld. zł, w realizacji jest
kwota 33 mld., a w procedurach przetargowych - 10 mld zł, a na etapie projektów – 8,5 mld. zł.
(https://www.wnp.pl/wiadomosci/335663.html)
23
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Majątek trwały w przedsiębiorstwach
Wartość majątku trwałego przedsiębiorstw 24 rośnie, a tempo tego wzrostu przyspieszało w ostatnich
kwartałach. W III kw. majątek trwały przyrósł o 6,1% (r/r, ceny bieżące), zbliżając się do nominalnego tempa
wzrostu PKB (6,8%).
Wykres 65 Majątek trwały i PKB [w %, r/r, ceny
bieżące]

Wykres 66 Skala dezinwestycji i restrukturyzacji
majątku (przychody ze zbycia majątku w relacji do
nakładów na inwestycje oraz do przychodów
ogółem, w%, dane narastająco)
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Skala restrukturyzacji majątku25 przedsiębiorstw, mierzona udziałem przychodów ze zbycia majątku w
przychodach ogółem, maleje i jest obecnie rekordowo niska (nieco ponad 1‰). W historii epizody wzrostu
tej relacji i jej wysokie odczyty zbiegały się z okresami dekoniunktury i nasilania się zjawisk kryzysowych w
gospodarce (kryzys 2008/2009, 2011 – perturbacje na rynku budowlanym w związku z kumulacją inwestycji
przed Euro 2012, czy osłabienie dynamiki inwestycji w 2016 r.). Historycznie niska jest równocześnie skala
dezinwestycji (przychody ze zbycia w relacji do nakładów), która spadła poniżej 3%.

24

Majątek trwały netto ze względu na ograniczenia dostępności danych są ujmowane łącznie z wartościami niematerialnymi i
prawnymi. Kategoria ta może więc być szczególnie w ostatnich kwartałach wrażliwa na wartość uprawnień do emisji C02.
(Majątek trwały=aktywa trwałe pomniejszone o należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe).
25 Na stan majątku - poza wielkością realizowanych inwestycji, czy tempem amortyzacji - wpływają także procesy
dezyinwestycyjne i restrukturyzacyjne, w tym np. decyzje o sprzedaży składników majątku trwałego.
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4. Perspektywy aktywności inwestycyjnej – dane ankietowe
W opinii respondentów perspektywy dla rozwoju aktywności inwestycyjnej poprawiły się i są korzystne
- zarówno w horyzoncie najbliższego kwartału, jak i całego 2019 r. Odnotowano wyraźną poprawę
krótkoterminowych prognoz aktywności inwestycyjnej oraz stabilizację, na wysokich poziomach,
prognoz o rocznym horyzoncie.
Wykres 67 Wskaźnik nowych inwestycji [w %
ogólnej liczby przedsiębiorstw]
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Przejawem poprawy w ocenach krótkookresowych jest przede wszystkim znaczący (ostatni kwintyl26
rozkładu zmian) wzrost udziału inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w ciągu
najbliższego kwartału (wzrost o 2,3 pp kw/kw - do 24,2%). W efekcie bieżący poziom wskaźnika jest - na tle
danych historycznych - wysoki i zarazem najwyższy od początku 2016 r. Jednocześnie wzrost (w próbie )
zainteresowania nowymi inwestycjami był niezależny od rodzaju prowadzonej działalności, formy
własności czy wielkości podmiotu. Po słabszych wynikach w poprzednim kwartale wyraźnie poprawił się
również kwartalny wskaźnik skali planowanych zmian wielkości nakładów, który aktualnie osiągnął też
bardzo wysokie wartości. Powyższe zmiany przełożyły się na silny wzrost syntetycznego indykatora
optymizmu inwestycyjnego (OPTIN) i w efekcie jego wartość jest obecnie najwyższa od 2016 r. Ponieważ
roczny przyrost tego wskaźnika jest dodatnio skorelowany z dynamiką inwestycji w gospodarce, może to
sugerować jej przyspieszenie na początku nowego roku.
Optymistyczne są także plany inwestycyjne na cały 2019 r. Sugerują one utrzymanie się aktywności
inwestycyjnej na wysokim, zbliżonym do ubiegłorocznego, poziomie. Roczny wskaźnik nowych
inwestycji lekko wzrósł w relacji rocznej ( do 39,6%) i był powyżej średniej z ostatniej dekady. Jednocześnie
stabilne i zbliżone do historycznych maksimów są wskaźniki planowanych, w horyzoncie roku, zmian
(wzrostu) wielkości nakładów.

26

Miara oparta na parametrach pozycyjnych rozkładu. Górny kwintyl oznacza 1/5 obserwacji o najwyższych wartościach.
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Wykres 69 OPTIN - ogólna ocena optymizmu
inwestorów [w % liczby przedsiębiorstw]
a inwestycje w gospodarce narodowej [w % r/r]
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Główne motywy planowanych inwestycji nie zmieniły się w ciągu roku i nadal najczęściej mają one
służyć odtworzeniu majątku (29,7%) i powiększaniu potencjału produkcyjnego (24,6%). Popularność
inwestycji odtworzeniowych od dwóch lat jest jednak nieco niższa niż w ostatniej dekadzie. Natomiast mimo
dynamicznego, w świetle danych finansowych, wzrostu nakładów na rozbudowę parku maszynowego i
bardzo wysokiego stopnia wykorzystania majątku produkcyjnego, nie zmienia się zainteresowanie
inwestycjami w zwiększanie zdolności produkcyjnych. Udział inwestycji w rozbudowę potencjału
produkcyjnego utrzymuje się - od czasu kryzysu 2008/2009 - na mocno obniżonym poziomie. Dość istotnym,
i nieco ważniejszym niż w ub.r., motywem inwestycyjnym w przedsiębiorstwach pozostaje również zamiar
unowocześnianiu technologii, w tym automatyzacji i robotyzacji procesów (18% firm, wzrost o 2,1 pp r/r). W
warunkach rosnących kosztów wynagrodzenia, materiałów i surowców, w tym kosztów energii obniżył się
natomiast udział firm deklarujących inwestycje mające na celu głównie redukcję kosztów (9,3% firm).27
Bardzo dobre nastroje inwestycyjne i wysoka aktywność inwestycyjna nadal utrzymują się w
przedsiębiorstwach sektora publicznego. Dynamika inwestycji w tej grupie firm mogła jednak już w
końcu 2018 r. słabnąć. W przedsiębiorstwach publicznych wciąż rośnie zainteresowanie głównie nowymi
przedsięwzięciami inwestycyjnymi i jest ono obecnie najwyższe na tle wyników ostatniej dekady (nowe
inwestycje w ciągu kwartału rozpocznie aż 41,3%). Po okresie osłabienia optymizmu w końcu ub.r. poprawie
uległy także plany wzrostu nakładów firm publicznych - zarówno odnoszące się do najbliższego kwartału,
jak całego roku. Inwestycjom przedsiębiorstw publicznych sprzyjał m.in. utrzymujący się w ostatnich
kwartałach niedobór zapasów. Skorelowany z dynamiką inwestycji wskaźnik syntetycznego optymizmu
inwestorów (OPTIN) może jednak zapowiadać słabnięcie dynamiki inwestycji tego sektora.
Wyraźną poprawę optymizmu inwestycyjnego, po rocznym okresie stagnacji nastrojów, odnotowano
również w przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Poprawiły się kwartalne składowe oceny aktywności
Efekt optymalizacji kosztów jest jednak zwykle uzyskiwany także przy inwestycjach innego rodzaju (np. redukcja kosztów
energii przy wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowsze urządzenia o wyższej klasie energetycznej, czy oszczędności
kosztów pracy dzięki automatyzacji procesów).
27
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inwestycyjnej dla tej grupy podmiotów, a najsilniej - komponent nowych inwestycji. Przełożyło się to na
pierwszy w ub.r. roku mocny wzrost łącznej oceny nastrojów inwestorów prywatnych. Zwraca także uwagę
fakt, że charakter inwestycji planowanych na 2019 r. w obu sektorach własności jest względnie zbliżony, przy
czym w sektorze prywatnym nieco częściej zapowiadano inwestycji mające na celu redukcję kosztów,
rzadziej zaś - inwestycje odtworzeniowe.
Wykres 71 OPTIN przedsiębiorstw publicznych
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W układzie branżowym prognozy aktywności inwestycyjnej nadal najwyraźniej poprawiają się w
budownictwie utrwalając rozpoczętą w 2016 r. tendencję wzrostową nastrojów inwestycyjnych. Rosnące
potrzeby rozwojowe w budownictwie, które potwierdzają również dane finansowe, są podyktowane m.in.
korzystnymi perspektywami popytowymi w warunkach nadal rosnącego, i w dodatku już rekordowo
wysokiego, wykorzystania zdolności produkcyjnych w tym sektorze. Na razie budownictwo dysponuje
możliwościami wzrostu produkcji, o czym świadczy rosnąca wciąż dynamicznie produkcja budowlanomontażowa (wzrost o 19,3% r/r s.a. w listopadzie). W budownictwie nadal szybko zwiększa się także liczba
nowo rozpoczynanych inwestycji, chociaż prognozy wzrostu nakładów są już niższe niż w podobnym
okresie ubiegłego roku. W pozostałych branżach oceny aktywności inwestycyjnej w ciągu ostatnich 5 lat
wahają się z kwartału na kwartał wokół względnie stabilnych poziomów, przy czym w przewidywaniach na
I kw. 2019 r. dominowały pozytywne zmiany.
Większość przedsiębiorstw (3/4) nie napotyka trudności uniemożliwiających realizację korzystnych
projektów inwestycyjnych lub nie dostrzega tego typu projektów. Natomiast 25% przedsiębiorstw nie
może zrealizować kluczowych dla nich inwestycji - głównie z powodów finansowych (w 74% takich
przypadków i 19,3% w próbie). Przedsiębiorstwa z taką barierą częściej deklarują trudności z uzyskaniem
kredytów (wyższy odsetek odmów), chociaż jednocześnie wyróżniają się wyższą - na tle próby - jakością
obsługi zobowiązań kredytowych. Zwraca także uwagę ich słabsza i wyraźnie pogarszająca się od 2014 r.
sytuacja ekonomiczna, w tym znacznie niższa płynność finansowa., Obiektywnie ogranicza to zarówno
zdolność kredytową, jak i możliwości samofinansowania inwestycji w tej grupie. Ograniczenia finansowe
dla inwestycji częściej pojawiają się w sektorze publicznym, samorządowym, a w przekroju branżowym: w
energetyce, górnictwie, transporcie, branży wodno-odpadowej (w której jednocześnie wdrażane są środki
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unijne, a potrzeby inwestycyjne - bardzo duże). Z kolei najrzadziej na bariery finansowe dla inwestycji
wskazują przedsiębiorstwa zagraniczne.
Wykres 73 Bariery niezrealizowanych rentownych
inwestycji a luka popytowa [% przedsiębiorstw]
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Wśród barier pozafinansowych (6,7% próby) najczęściej wymieniane były ograniczenia prawno-podatkowe
i administracyjne. Część firm brak inwestycji uzasadniała brakami kadrowymi, trudnościami z pozyskaniem
wykonawców lub brakiem akceptacji projektów ze strony właścicieli lub spółek nadrzędnych.
Niespełnione potrzeby inwestycyjne są sygnalizowane dwukrotnie częściej (45%)- niż w całej próbie w przedsiębiorstwach, które wskazują na zbyt niskie możliwości obsługi oczekiwanego popytu. Barierę
zwykle stanowią tu ograniczenia finansowe (w co 3. firmie z luką popytową). Szczególnie często problem ten
może występować w budownictwie.
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Ceny producentów
W III kw. 2018 r. odnotowano umiarkowany wzrost cen produkcji w całej gospodarce – o 1,8% r/r.
Dynamika cen produkcji globalnej (wg. Rachunków Narodowych) w ujęciu rocznym lekko przyspieszyła w
stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. (0,7% r/r w I kw. oraz 1,4% r/r w II kw.). Nadal była jednak niższa
niż przeciętnie w 2017 r. (2,2% r/r). Do przyspieszenia dynamiki cen produkcji w całej gospodarce
przyczyniło się przyspieszenie wzrostu cen w przemyśle, który odpowiada za 38% produkcji globalnej (w
2017 r.) i jest największym wytwórcą dóbr pośrednich. Przyspieszenie tempa w zrostu cen w III kw. 2018 r.
jest zgodne z prognozami przedsiębiorstw SM NBP.
W analizowanym okresie systematycznie przyspieszała dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. W
efekcie wskaźnik ten w III kw. 2018 r. wzrósł do poziomu 3,2% r/r – z 2,5% r/r w II kw. i 0,2% r/r w I kw. 2018
r. W podziale na główne kategorie produkcji przemysłowej, w III kw. najszybciej rosły ceny dóbr
energetycznych (13,2% r/r) i zaopatrzeniowych (2,9% r/r), podczas gdy ceny dóbr konsumpcyjnych i
inwestycyjnych były relatywnie stabilne (wzrosły po 0,2% r/r). Do dynamicznego wzrostu cen dóbr
energetycznych przyczynił się wzrost (w ujęciu rocznym) cen surowców energetycznych na rynkach
światowych, przy jednoczesnej deprecjacji złotego w stosunku do dolara, w którym notowane są ceny
surowców.
Wykres 75 Roczna dynamika wskaźnika cen
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz
wskaźnika PPI [w %]
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Dynamika roczna deflatora zużycia pośredniego (wg Rachunków Narodowych) wzrosła w III kw. 2018 r. do
2,4% r/r, tj. o 0,8 pp. względem II kw. Wzrost dynamiki ceny zaopatrzenia (w ujęciu rocznym) był zatem
silniejszy od wzrostu cen produkcji globalnej. W rezultacie pogorszyła się relacja ceny zaopatrzenia do ceny
produkcji. Wpłynęło to negatywnie na kształtowanie wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej
sektora przedsiębiorstw, przyczyniając się do jego obniżenia o 0,4 pp. w stosunku do III kw. 2017 r.
Niepełne dane za IV kw. 2018 r. wskazują jednak na spowolnienie tendencji wzrostowej cen produkcji w
przemyśle. W listopadzie wskaźnik PPI obniżył się do 2,7% r/r, do czego w największym stopniu przyczynił
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się spadek cen produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Notowania cen surowców
energetycznych na rynkach światowych wskazują na kontynuacje tendencji spadkowej także w grudniu, co
może się przełożyć na dalsze spowolnienie dynamiki PPI w ujęciu rocznym w końcówce 2018 r i w rezultacie
– na wolniejszy wzrost cen zaopatrzenia.
Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw na I kw. 2019 r. wskazują jednak na możliwość ponownego
przyspieszenia wzrostu cen; zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Zgodnie z wynikami
SM NBP zwiększył się, w stosunku do poprzedniego badania, odsetek firm planujących podnoszenie cen
wyrobów własnych i obecnie przewyższa on o 53 pp. (s.a.) odsetek firm planujących redukcję cen.
Jednocześnie wzrosła przeciętna skala planowanych podwyżek cen oferowanych produktów. Do wyższych
prognoz cen wyrobów własnych w większym stopniu – niż w poprzednim badaniu – przyczyniły się
oczekiwania szybszego wzrostu cen wykorzystywanych w procesie produkcyjnym materiałów i surowców.
Odnotowano także istotny wzrost współczynnika przeniesienia cen surowców na ceny wyrobów własnych
– odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm oczekujących
wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji zwiększył się do 78% (z 64% w
poprzednim badaniu). Jednocześnie istotnie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących w
pytaniu otwartym, że wzrost kosztów może być barierą funkcjonowania przedsiębiorstwa – do 12,8% (z 8,2%
w poprzednim badaniu). Obecnie problem wzrostu kosztów zaopatrzenia stał się najczęściej wymieniana
barierą.
Wykres 77 Czynniki mogące w przyszłości wpłynąć Wykres
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Także w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy większość ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw
(61%) oczekuje wzrostu cen produkcji (jedynie 3% spadku). Najczęściej podwyżki były planowane w
przemyśle (68% firm), w tym w szczególności w energetyce, a także w budownictwie (67%) i handlu (64%).
Relatywnie rzadziej przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu cen w transporcie (55%) i pozostałych
usługach (48%). Do wyższych prognoz cen producentów przyczyniły się obawy o istotny wzrost cen energii
dla przedsiębiorstw (głównie w związku z drożejącymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla). Około
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40% badanych w SM NBP przedsiębiorstw uznało właśnie ceny surowców – w tym 18% firm ceny energii –
za podstawowy czynnik podnoszący ceny produkcji. Na ryzyko wzrostu cen energii wskazują również
odpowiedzi przedsiębiorstw na pytanie otwarte o bariery działalności przedsiębiorstw. Pośród badanych w
SM NBP podmiotów 8,5% – tj. 2/3 grupy przedsiębiorstw sygnalizujących problem wysokich kosztów
zaopatrzenia – wskazało w grudniu 2018 r. na drożejącą energię. Jednak wprowadzone w końcu 2018 r.
rozwiązania legislacyjne przynajmniej odsuwają w czasie wpływ wzrostu kosztów wytwarzania energii
m.in. na koszty funkcjonowania sektora przedsiębiorstw. Ryzyko to nie zmaterializuje się zatem w 2019 r. w
skali, w jakiej przedsiębiorstwa mogły się tego spodziewać w momencie przeprowadzania badania.
Wzrostowi cen mogą także sprzyjać – choć w mniejszym stopniu niż ceny zaopatrzenia – rosnące koszty
pracy. Relatywnie duży odsetek przedsiębiorstw SM NBP sygnalizuje bowiem problem braku pracowników
i narastanie presji płacowej (por. rozdział Koszty pracy i wydajność). Prognozy wzrostu wynagrodzeń
kilkukrotnie rzadziej przekładają się jednak na plany podniesienia cen wyrobów własnych, niż ma to miejsce
w przypadku cen surowców (potwierdza to także Ramka 1). W grudniowym badaniu około 12% firm
wskazało na wzrost wynagrodzeń jako na podstawowy czynnik planowanego wzrostu cen produkcji - tyle
samo, co w marcu 2018 r. (gdy zadano analogiczne pytanie o czynniki wzrostu cen).
Firmy mają ograniczone możliwości przerzucania wyższych kosztów wytwarzania dóbr i usług na ceny
płacone przez odbiorców. W próbie około 59% podmiotów uważa, że podniesienie cen będzie skutkowało
odpływem klientów do konkurencji lub zmniejszeniem popytu – ze względu na ograniczoną siłę nabywczą
kluczowych odbiorców. Wyraźnie mniejszą grupę (tj. 19%), ograniczają zapisy w kontraktach, polityka
cenowa firmy-matki lub regulacje o charakterze administracyjnym. Jednocześnie około 15% respondentów
nie dostrzega istotniejszych ograniczeń w uwzględnieniu zmian kosztów wytwarzania w cenie finalnego
produktu.
Przedsiębiorstwa oczekują także wzrostu – w ciągu
najbliższych 12 miesięcy – wskaźnika CPI. W
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Ramka 1 Wpływ osłabienia popytu na kształtowanie cen producentów
Literatura dotycząca kształtowania marż na produkty oferowane przez przedsiębiorstwa wskazuje na
działanie mechanizmów, które także w okresie dekoniunktury mogą prowadzić do przyspieszonego
wzrostu cen (nieadekwatnego do aktualnego poziomu aktywności ekonomicznej) i do antycykliczności
poziomu marż. W okresie osłabionego popytu przedsiębiorstwa w słabej kondycji finansowej mogą
bowiem decydować się na utrzymywanie relatywnie wysokich cen wytwarzanych dóbr i usług. W ten
sposób próbują utrzymać skalę przychodów – krótkookresowo maksymalizując zyski – kosztem utraty
udziału w rynku w długim okresie. Takie strategie najczęściej stosują firmy z ograniczonym dostępem do
finansowania zewnętrznego i posiadające relatywnie silnie przywiązanych odbiorców – takich, którzy nie
zmienią dostawcy natychmiast, gdy oferta przedsiębiorstwa stanie się mniej atrakcyjna niż u konkurencji.
Strategia ta może prowadzić do przyspieszonego wzrostu cen w okresie recesji, na co wskazują badania
m.in. Chevalier oraz Scharfstein (1996) dla USA, Kimura (2013) dla Japonii, Duca i inni (2017) w przypadku
Włoch, Montero i Urtasun (2014) dla Hiszpanii.
Analizy marż dla Polski (Hagemejer i Popowski, 2014) oparte na danych finansowych wskazują, że takie
strategie przedsiębiorstw nie determinują antycyklicznego zachowania marż monopolistycznych w cyklu
koniunkturalnym. Marże przedsiębiorstw są bowiem procykliczne na poziomie sektorowym i
antycykliczne na poziomie całej gospodarki. Oznacza to, że marże rosną w tych obszarach gospodarki, w
których jest relatywnie lepsza koniunktura i obniżają się tam, gdzie koniunktura jest stosunkowo gorsza.
Natomiast sam ogólny stan koniunktury (bez uwzględnienia zróżnicowania po sektorach/branżach)
okazuje się nie mieć istotnego wpływu na poziom marż.
Rezultat ten potwierdzają wyniki analizy kształtowania cen na podstawie SM NBP. Sprawdzono, jak
przewidywania dotyczące popytu lub sytuacji ekonomicznej wpływają na prognozy zmian cen
oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów. Do tego celu wykorzystano panelowy model regresji
logistycznej z efektami stałymi, w którym zmienna objaśniana przyjmuje wartość 1, gdy przedsiębiorstwo
oczekuje podniesienie ceny i 0 w przeciwnym przypadku. W regresji wykorzystano szereg zmiennych
kontrolnych dotyczących wielkości firmy (wg zatrudnienia), sekcji PKD i zmiennych czasowych, jak
również oczekiwanego wzrostu kosztów pracy i zaopatrzenia. Efekty krańcowe wpływu analizowanych
czynników na prawdopodobieństwo podniesienia ceny przez przedsiębiorstwo prezentuje Tabela 1.
Wyniki wskazują, że zarówno oczekiwania spadku popytu jak i pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej
zmniejszają skłonność badanych przedsiębiorstw do podnoszenia cen (zmniejszają prawdopodobieństwo
prognozowania przez przedsiębiorstwo wzrostu cen o odpowiednio: 11% i 5% – estymacje 3 i 1). Także
kontrolowanie wpływu zmian kosztów pracy oraz cen zaopatrzenia potrzebnego do produkcji – co
powoduje, że estymowane są raczej marże a nie bezpośrednio ceny – nie zmienia istotnie otrzymanego
rezultatu (estymacje 2 i 4). Warto przy tym zauważyć, że zarówno oczekiwany wzrost wynagrodzeń, jak i
cen materiałów i surowców wpływa istotnie dodatnio na prawdopodobieństwo podniesienia ceny przez
przedsiębiorstwo, przy czym ceny surowców przekładają się na ceny produkcji w o wiele większym
stopniu, niż wynagrodzenia28. W modelach 5 oraz 6 uwzględniono także interakcję pomiędzy
oczekiwanym zmniejszeniem popytu a sytuacją finansową (problemami z płynnością lub regulowaniem
zobowiązań). Wyniki wskazują, że występowanie problemów finansowych zmniejsza negatywny wpływ
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spadku popytu na ceny i marże, nie powoduje jednak, że w okresie dekoniunktury marże i ceny zaczynają
rosnąć.
Tabela 1 Oszacowania wpływu poszczególnych zmiennych na prawdopodobieństwo podniesienia ceny
przez przedsiębiorstwo (efekty krańcowe)

pogorszenie sytuacji

(1)

(2)

-0,0494***

-0,0468***

spadek popytu

(3)

(4)

(5)

(6)

-0,115***

-0,0925***

-0.136***

-0.120***

wzrost płac

0,0531***

0,0527***

wzrost cen surowców

0,372***

0,376***

spadek popytu * probl. fin.
Liczba obserwacji

47 983

45 803

47 792

45 619

0.0579***
0.407***
0.0655***

0.0476**

30 378

29 160

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Uwaga: w regresjach uwzględniono szereg zmiennych kontrolnych dotyczących sekcji oraz klasy wielkości przedsiębiorstwa
oraz efekty czasowe
Źródło: Szybki Monitoring NBP

Odmienny sposób reagowania polskich przedsiębiorstw na spadki popytu (niż opisywany w wymienionej
wcześniej literaturze) może wynikać z relatywnie niskiego poziomu dźwigni finansowej i mniejszej
zależności od zewnętrznych źródeł finansowania. Zagadnienie to wymagałoby jednak dalszej analizy.
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Oczekiwany wzrost cen surowców zwiększa prawdopodobieństwo oczekiwanego wzrostu cen o około 37%, podczas gdy
wzrost wynagrodzeń jedynie o około 5%.
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Finansowanie działalności
Zmiany struktury finansowania działalności sektora przedsiębiorstw przebiegają stopniowo i można je
oceniać jako bezpieczne. Zasadniczym źródłem wzrostu sumy bilansowej pozostały kapitały własne (wzrost
o 6,7% r/r). Widoczny jest także wzrost znaczenia kapitałów obcych (o 7,7% r/r). Coraz wyraźniejsze są także
zmiany struktury terminowej zobowiązań - spada udział zobowiązań długoterminowych na rzecz
krótkoterminowych.
W III kw. 2018 r. lekko obniżył się średni poziom samofinansowania, a średnie (jak i medianowe)
wykorzystanie dźwigni finansowej w badanej populacji znajduje się w trendzie rosnącym i pozostaje
powyżej przeciętnego poziomu z ostatnich 10-lat (wartość medianowa wskaźnika jest na najwyższym
poziomie od połowy 2013). Zagregowany wskaźnik zadłużenia ogólnego pozostaje pod wpływem
długoterminowego trendu wzrostowego zadłużenia przedsiębiorstw z relatywnie najniższą dźwignią
finansową, i obniżającego się zadłużenia firmy, w których dźwignia ta była najwyższa. Jednocześnie odsetek
przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania
przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa) pozostał na jednym z niższych historycznie poziomów (5,4%
populacji29).
W tendencji spadkowej (i poniżej swojej 10-letniej średniej) znajduje się wskaźnik trwałości
finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz
własne) w finansowanie działalności. Obserwowane obniżanie wskaźnika trwałości finansowania wynika
przede wszystkim ze zmiany struktury terminowej zobowiązań. Wyraźnie wyższe tempo wzrostu
zadłużenia krótkoterminowego (11,6% r/r) niż długoterminowego (2,8% r/r) przekłada się na wzrost udziału
zobowiązań krótkoterminowych w sumie pasywów.
W trendzie wzrostowym pozostaje relacja kapitałów stałych (wzrost o 5,8% r/r) do majątku trwałego (5,5%
r/r), a nadwyżkę kapitałów stałych ponad aktywa trwałe posiadało ok. 73% badanych firm.
Również wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego znajduje się
na bezpiecznym poziomie. Średnio w próbie nie więcej niż 20% majątku trwałego jest finansowana ze źródeł
obcych (wskaźnik pozostaje nieco powyżej 80% od połowy 2017 r.) Połowa przedsiębiorstw utrzymuje bliską
tzw. konserwatywnej strukturę finansowania majątku - kapitałami własnymi finansuje całość aktywów
trwałych oraz część majątku obrotowego. Rentowność kapitałów własnych pozostała powyżej swojej średniej
z ostatnich 10-lat.
W ujęciu przekrojowym wyraźny wzrost zadłużenia obserwuje się w transporcie – wykorzystanie
dźwigni finansowej osiągnęło tam historyczne maksimum i przekroczyło poziom 64%. Wysoki poziom
dźwigni finansowej wynika to ze wzrostu udziału zewnętrznego finansowania krótkoterminowego. Bierne

Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do połowy 2017 r. dotyczyła nieco ponad
5% badanych firm. Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych np. przychodów, zadłużenia
kredytowego (udział nie przekracza 5% w przypadku przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy
bilansowej)
29
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RMK30 wraz z zobowiązaniami krótkookresowymi już wymagalnymi stanowią ponad 60% sumy zobowiązań
i są zasadniczym źródłem wzrostu zobowiązań ogółem (obie pozycje rosną w tempie przekraczającym 15%
r/r wobec 8% wzrostu kapitałów własnych). Mimo że obecnie wskaźniki płynnościowe firm transportowych
są wysokie i stabilne31 ich zadłużenie, ze względu na wysokie tempo wzrostu i strukturę, stanowi potencjalne
źródło problemów płynnościowych w przyszłości.
Wykres 80 Dynamika zmian pasywnej strony
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu
jej głównych składowych [w %, r/r]
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Zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostaje relatywnie niskie. W III kw.
2018 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek zwiększyło się o 6,2% r/r (w tempie
poniżej 10-letniej średniej), przy zbliżonej kontrybucji wzrostu zadłużenia długo- i krótkoterminowego.
Wkład wzrostu zadłużenia kredytowego i pożyczkowego do wzrostu sumy bilansowej sektora
przedsiębiorstw utrzymuje się na niskim poziomie. Udział kredytów i pożyczek w sumie bilansowej
pozostaje bliski 15%. Ostrożna polityka kredytowa banków względem sektora przedsiębiorstw w III kw.
2018 r., spowodowana przewidywanym przez banki rozwojem sytuacji gospodarczej, przejawiła się
zaostrzeniem w tym okresie warunków kredytowania32. Mimo niewielkiego przyspieszenia tempa wzrostu
zadłużenia kredytowego i pożyczkowego sektora, wciąż pozostaje ono poniżej tempa wzrostu wartości
dodanej oraz dynamiki sprzedaży.
Według danych NBP ze sprawozdawczości banków33 dynamika kredytów inwestycyjnych jest niska.
Utrzymuje się natomiast wysokie tempo wzrostu kredytów o charakterze bieżącym (wzrost o 11,2% r/r, dane
miesięczne), podobnie jak ich udziału w całości zadłużenia. Niewielki wzrost kredytów inwestycyjnych

Bierne RMK firm transportowych są pozycją bardzo obszerną, przy czym ich wzrost jest związany z m.in. efektem wysokich
opłat leasingowych, przyszłych kosztów związanych z remontem środków transportu do stanu w jakim był w momencie
rozpoczęcia umowy leasingu, przyszłych płatności podatkowych lub rezerw związanych z operacyjną działalnością
przedsiębiorstw.
31 Sprzyja temu wysoki popyt na usługi transportowe m.in. wynikający z dobrej koniunktury w budownictwie.
32 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2018_4.pdf
30

33

W sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości
przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie.
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(3,9% r/r, dane miesięczne) wynikał z dwucyfrowego tempa wzrostu kredytów przeznaczonych na
inwestycje w nieruchomości (10,8% r/r) i niskiego wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych (1,4% r/r). 34
Wykres 82 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów
i pożyczek i struktura wpływu jej głównych
składowych [w %, r/r]35
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Odsetek kredytobiorców i pożyczkobiorców w badanej populacji pozostaje stabilnie niski. W III kw.
2018 r. z kredytów i pożyczek korzystało ok. 67% populacji objętej sprawozdawczością GUS. Nieco ponad
36,6% przedsiębiorstw korzysta z kredytów i pożyczek zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Lekki
wzrost udziału kredytobiorców (r/r) odnotowano w segmencie finansowania krótkoterminowego.
Z deklaracji przedsiębiorstw (SM NBP) wynika, że udział kredytobiorców, jak i tempo wzrostu zadłużenia
kredytowego w kolejnych okresach, pozostaną relatywnie niskie36.
Niską dynamikę zadłużenia kredytowego badane firmy wyjaśniają preferowaniem środków własnych w
finansowaniu nowych inwestycji. W przypadku ponad połowy, spośród ok. 25% przedsiębiorstw
planujących rozpoczęcie nowych inwestycji, deklarowanym źródłem finasowania będą środki własne.
Kredyt bankowy, podobnie jak inne źródła finansowania inwestycji wskazywany jest niemal dwukrotnie
rzadziej. Z jednej strony wzrost odsetka przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie inwestycji (kw/kw),
a z drugiej zwiększenie istotności środków własnych w finansowaniu projektów inwestycyjnych może
przełożyć się na ograniczenie tempa (a w przypadku dużych inwestycji nawet na spadek) wielkości
utrzymywanych środków pieniężnych. Widoczny natomiast spadek odsetka firm, które planują wykorzystać
inne źródła finansowania w celach inwestycyjnych może częściowo wynikać m.in. z wchodzących w życie
zmian dotyczących rozliczania leasingu samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony.

Na koniec listopada 2018 r. wkład tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nieruchomości do tempa
wzrostu kredytów o charakterze inwestycyjnym pozostał wyraźnie wyższy od wkładu tempa wzrostu kredytów stricte
inwestycyjnych. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w 2013 r. Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa www.nbp.pl
35 Zmiana metody ujmowania kredytów i pożyczek po 2011 r. spowodowała jednoroczny brak porównywalności danych, co
spowodowało potrzebę przeskalowania szeregów. Dynamikę zadłużenia kredytowego/pożyczkowego w kwartałach 2012 r.
uzupełniono średnimi dynamikami z kwartałów trzech poprzedzających i następujących lat po 2012 r.
36 Wskaźnik korelacji między odsetkiem kredytobiorców w obu analizowanych populacjach wykazuje zbieżność na poziomie
ponad 50%.
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Wykres 84 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r]
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NBP

W IV kw. 2018 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt i odsetek wniosków zaakceptowanych
nie uległ większym zmianom w relacji kwartalnej i pozostał niski. Około 18% badanych przedsiębiorstw
ubiegało się o kredyt, a 83,7% otrzymało pozytywną decyzję kredytową. Główną przyczyną odmowy – ok.
45% decyzji negatywnych - był brak zdolności kredytowej.
Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem działalności ze środków bankowych w I kw. 2019 r.
pozostanie umiarkowane, co sugerują prognozy popytu na kredyt.
W ujęciu przekrojowym w IV kw. ub. r. dostępność finansowania bankowego dla sektora MSP pozostała
wyraźnie niższa w porównaniu z sektorem dużych firm. Spośród ok. 31% firm sektora MSP (wobec 33%
w sektorze dużych firm) ubiegających się o kredyt niemal 83% uzyskało jednak pozytywną decyzję banków
(wobec 93% w sektorze dużych firm). Zdecydowanie najrzadziej ubiegają się (i uzyskują finansowanie
bankowe) najmniejsze firmy – stale najczęstszą przyczyna odmów przyznania kredytów są tu tzw. czynniki
niezależne od przedsiębiorstwa (m.in.: brak historii kredytowej, niewłaściwa / niedostateczna dokumentacja:
finansowa lub dotyczącą projektu na jakie poszukiwane jest finansowanie). Wysokie zapotrzebowanie na
finansowanie bankowe utrzymuje się wśród firm budowlanych (40% firm budowlanych aplikowało o kredyt
wobec 18,3% w całej próbie). Utrzymujący się wciąż wysoki popyt na kredyt może oznaczać, że firmy
budowlane mają potencjał popytowy i technologiczny, ale brakuje im możliwości finansowych aby
realizować kolejne projekty inwestycyjne.37 W ocenie banków38 finansowanie branży budowlanej jest jednak
- na tle pozostałych sekcji –obarczone ryzykiem. Powoduje to, że dostępność kredytów dla budownictwa
pozostaje relatywnie niższa (75,4% zaakceptowanych wniosków kredytowych wobec np. 88,3%
w przemyśle).

W badaniu SM NBP tylko 27,5% firm budowlanych, które ubiegały się o przyznanie kredytu w IV kw. 2018 r. zadeklarowało,
że brak finansowania jest powodem niezrealizowania inwestycji, która byłaby kluczowa dla firmy. Częściej niezrealizowanie
kluczowych projektów z powodów finansowych deklarowały wszystkie pozostałe sekcje.
38 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2018_4.pdf
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Wykres 86 Odsetki złożonych i zaakceptowanych
wniosków kredytowych
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Wykres 87 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt39
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W III kw. 2018 r. wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej40
pozostał na dobrym, bezpiecznym poziomie (lekko wzrósł zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym
również na poziomie medianowego przedsiębiorstwa)41. Poprawa wskaźnika wynikała ze spadku obciążeń
z tytułu rat kapitałowych i odsetek i jednoczesnego wzrostu wyniku finansowego netto. W przekroju
branżowym obraz jest jednak zróżnicowany. Za wyjątkiem Energetyki, we wszystkich sekcjach odnotowano
poprawę (r/r) zdolności do obsługi zadłużenia.
Na podstawie opinii ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw można oceniać, że wysoka zdolność do
terminowej obsługi zadłużenia kredytowego utrzymała się także w IV kw. 2018 r. i będzie się poprawiać
w I kw. 2019 r. Pozytywnym zjawiskiem wydaje się też to, że największej poprawy spodziewają się firmy
najmniejsze, których populacja charakteryzuje się najniższym odsetkiem podmiotów terminowo
obsługujących zadłużenie. Wg danych GUS, ale i badania SM NBP, poprawia się zdobność firm budowlanych
do obsługi zadłużenia kredytowego. Korzystne są także prognozy badanych przedsiębiorstw na I kw. 2019 r.
Firmy zapowiadają (w tym najczęściej firmy budowlane) dalszą poprawę obsługi zadłużenia (zarówno
kredytowego, jak i pozabankowego).

Dynamika kwartalna kredytów i innych należności pozostałych monetarnych instytucji finansowych na danych NBP dla III
kw. 2018 r. dotyczy danych za październik i listopad 2018 r.
40 W przypadku wskaźnika skorygowanego, mianownik stanowi sumę rat kapitałowych i odsetek, które przedsiębiorstwa
faktycznie, w danym okresie rozliczeniowym wypłaciły skorygowano in minus o duże, jednorazowe, jednostkowo poniesione
wypłaty. Wypłaty o których mowa mogły wynikać z m.in.: spłaty całości zadłużenia wobec banków lub innych przedsiębiorstw
niefinansowych, wykupu obligacji, zwrotu środków pobranych ze wspólnego rachunku w ramach cash poolingu. Nowy wskaźnik
policzono po usunięciu pojedynczych wydatków przekraczających 15 mln zł. Tego rodzaju duże spłaty, przy jednoczesnej
niewielkiej zmianie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek dotyczą m.in. przedsiębiorstw z działu „Dzierżawa i
wynajem”.
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Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01.
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Płynność i regulowanie zobowiązań
W III kw. 2018 r., mimo obniżenia się średnich poziomów wskaźników płynności, sytuacja płynnościowa
sektora przedsiębiorstw pozostała dobra. Zmiany zagregowanych wskaźników płynności wynikają m.in.
ze spadku tempa wzrostu wielkości płynnych aktywów wobec utrzymującej wysokiej dynamiki zobowiązań
krótkoterminowych. Szczególnie wyraźny, tle pozostałych wskaźników, spadek płynności gotówkowej jest
pochodną ograniczenia tempa wzrostu inwestycji krótkoterminowych42, w tym środków pieniężnych (wzrost
sięgnął 7,1% r/r wobec 12% r/r w poprzednim kwartale).
Obniżeniu średniego poziomu płynności (i stabilizacji wartości medianowych wskaźników) w badanej
populacji

towarzyszyło

ustabilizowanie

się

na

wysokim

poziomie

odsetka

przedsiębiorstw

utrzymujących bezpieczny poziom płynności gotówkowej (wartości referencyjne por. Aneks).
Wyjaśnieniem braku większych zmian odsetka firm płynnych, któremu towarzyszy spadek średnich
poziomów płynności, jest utrzymujący się proces obniżania się wskaźników płynności głównie klas
przedsiębiorstw o wysokich wskaźnikach płynności gotówkowej.
Według danych NBP

niskie tempo wzrostu środków pieniężnych przedsiębiorstw wynika

z pozostającego w tendencji spadkowej wzrostu depozytów w segmencie lokat bieżących (wzrost o 4,2%
r/r, dane miesięczne) i niskiego wzrostu wielkości lokat terminowych (ze spadku o 1,7% r/r
w październiku do wzrostu o 5,8% r/r w listopadzie, dane miesięczne) 43.
Zróżnicowana jest, w układzie przekrojowym, sytuacja płynnościowa sektora. Pogarsza się płynność
niektórych branż z dużym udziałem przychodów z eksportu. Znaczny spadek płynności odnotowały firmy
zajmujące się produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych, a także produkujące maszyny i urządzenia –
w

obu

branżach

spadkowi

inwestycji

krótkoterminowych

towarzyszy

wzrost

zobowiązań

krótkoterminowych, ale także należności z tytułu dostaw i usług.44 Spada płynność – z wciąż wysokiego
poziomu – w sekcji Dostawa wody i gospodarowanie odpadami (porównując z całą populacją i średnią 10letnią dla sekcji) oraz w sekcji Energetyka (wskaźnik płynności gotówkowej poniżej 10-letniej średniej). Choć
w obu sekcjach obniża się też odsetek przedsiębiorstw informujących o braku problemów z płynnością, wciąż
pozostaje powyżej średniej dla próby. Dobrą sytuację płynnościową obserwuje się w branżach spożywczych
oraz tekstylnych, a także w transporcie, w którym przychody z eksportu usług przekraczają już 20%
całkowitych przychodów branży.
W IV kw. 2018 r. najwięcej problemów z utrzymaniem płynności zgłosiły – niezmiennie – firmy budowlane.
Niską płynność tej sekcji potwierdzają dane GUS. W III kw. 2018 r. w budownictwie płynność obniżyła się
nieznacznie (kw/kw) stało się to głównie za sprawą niepogłębiającego się spadku dynamiki inwestycji

W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i
pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%-99% inwestycji
krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego
wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.
43 Dane za październik 2018 r. Więcej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
44 W przypadku producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych pogorszenie płynności jest zbieżne z obniżającą się
rentownością obrotu i sprzedaży. O ile obecnie nie stanowi to jeszcze większego problemu, ponieważ rentowność tych firm jest
wciąż wysoka i znacząco przewyższa średnią rentowność dla całego sektora, to utrzymanie się tendencji może stanowić problem
w przyszłości.
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krótkoterminowych i obniżenia się tempa wzrostu zobowiązań krótkoterminowych. Różnice w sytuacji
finansowej widać wewnątrz budownictwa. Wysoką płynność mają firm budowlane zajmujące się
wznoszeniem budynków (mimo lekkiego spadku wciąż przekracza średnią płynność dla całego sektora), z
kolei niską (i obniżającą się) płynność mają firmy z branż zajmujących się robotami specjalistycznymi oraz
zajmujące się wykonywaniem prac inżynierii lądowej i wodnej (w obu działach tempo wzrostu produkcji
utrzymuje się blisko 20% r/r, dane miesięczne).
Wykres 90 Wskaźniki płynności finansowej (III st.),
szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.]

Wykres 91 Mediany wskaźników płynności
finansowej (III st.), szybkiej (II st.) i gotówkowej
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W IV kw. 2018 r. odsetek ankietowanych przedsiębiorstw informujących o braku problemów z płynnością
wzrósł do jednego z wyższych poziomów w historii badania (78,7% badanych firm). Przedsiębiorstwa,
które dotychczas odczuwały sporadyczne lub częste problemy z płynnością przewidują, że w I kw. 2019 r.
nastąpi poprawa ich płynności.
Wykres 96 Ocena płynności
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Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie
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.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni); Cykl zapasów =
(zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
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Pogarsza się sytuacja płatnicza sektora przedsiębiorstw - zarówno z powodu wydłużającego się czasu
płatności zobowiązań, jak i ściągania należności. W III kw. 2018 r. w próbie spadł odsetek firm, których
cykle rozliczeniowe nie przekraczają 60 dni47. Jednocześnie rośnie udział firm, w których cykle te
przekraczają – uznany za dopuszczalny48 – okres odroczenia płatności. Wydłużył się również cykl zapasów.
W efekcie powyższych zmian49 okres transformacji środków zainwestowanych w działalność bieżącą (tzw.
wskaźnik konwersji gotówki) przeciętnej firmy wydłużył się do nieco ponad 36 dni (powyżej 10-letniej
średniej). Odsetek przedsiębiorstw, w których cykl konwersji gotówki przekracza 20 dni systematycznie
rośnie, i obecnie jest to niemal 70% przedsiębiorstw.
Analiza sprawności procesów rozliczeń na poziomie jednostkowym pokazuje, że cykl należności jest
najkrótszy w firmach największych - o zatrudnieniu powyżej 1999 osób, a najdłuższy - w sektorze MSP.
Odwrotna zależność dotyczy cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Sektor MSP pozostaje dostawcą
kredytu handlowego brutto (dłuższy cykl należności niż zobowiązań). Przekłada się to na wzrost kosztów
ich działalności (w sektorze MSP dynamika przychodów i rentowność sprzedaży są niższe niż w dużych
firmach). Najdłuższy cykl konwersji gotówki mają firmy z sektora MSP tj. 46 dni, z kolei największe
przedsiębiorstwa potrzebują połowę tego czasu aby ponownie zainwestować środki w działalność firmy.
Wykres 98 Dynamika zmiany odsetka firm
u których długości cyklu należności z tyt. dostaw
i usług>60, na tle odsetka firm z cyklem nie
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Wraz z wydłużaniem się okresu oczekiwania na spływ należności prawdopodobieństwo otrzymania pełnej kwoty obniża się,
co może skutkować pogorszeniem płynności firmy. Według BIG InfoMonitor tylko ok. 37% mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw odzyskuje całość należności, jeśli jej spływ jest opóźniony o ponad 60 dni. Szerzej:
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/416805/co-czwarta-zlotowka-z-zaleglych-naleznosci-przepada-mimo-to-firmy-cier
48 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403
(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf), w transakcjach handlowych terminem
zapłaty określonym w umowie jest 30 dni jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny, i 60 dni jeśli stronami umowy są
podmioty nie będące podmiotami publicznym.
49 Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl
zobowiązani z tytułu dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sumie
bilansowej.
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W IV kw. 2018 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych
pozostała wysoka. O braku problemów poinformowało niemal 74 % badanych firm (wobec 94%
w odniesieniu do zobowiązań bankowych) i w większości przekrojów nie odnotowano większych zmian
w relacji kwartalnej. Niewielkie pogorszenie (z bardzo wysokich poziomów) widać wśród firm zajmujących
się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, wśród firm energetycznych oraz samorządowych. Nie
pogarsza się sytuacja płatnicza w budownictwie. Można wiązać to z odnotowaną w III kw. ub. r. wysoką
dynamiką przychodów i poprawą rentowności sprzedaży. Od końca 2017 r. poprawę obsługi zadłużenia
pozabankowego deklarują firmy z sektor MSP oraz bardzo duże, natomiast firmy zatrudniające między 250
a 1999 osób zgłaszają coraz więcej problemów. Mimo deklarowanej stabilizacji sytuacji płatniczej firm
transportowych, wydłużają się w tej grupie okresy rotacji należności i zobowiązań handlowych.
W IV kw.

2018 r.

wzrósł,

zgodnie

z

deklaracjami,

odsetek przedsiębiorstw

posiadających

przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Również mniej firm (kw/kw) odzyskało należności
w uzgodnionym terminie. Najczęściej przedsiębiorstwa mające nieuregulowane płatności deklarują, że ich
wartość nie przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług. Ponad 50% firm
twierdzi, że ma przeterminowane należności (a w odniesieniu do zobowiązań ok. 33% firm), których wartość
nie przekracza 10% wartości należności (lub zobowiązań) handlowych. W strukturze przeterminowanych
należności handlowych rośnie udział tych o mniejszej wartości. Najwięcej firm, wobec których kontrahenci
nie zalegają z płatnościami, jest w usługach (40% firm) i w budownictwie (ok. 35%). W handlu natomiast,
mimo relatywnie niskiego odsetka firm z przeterminowanymi należnościami, u niemal 27% firm należności
przekraczają 10% należności ogółem. Rośnie tam zresztą nie tylko wielkość przeterminowanych należności,
ale i długość ich odzyskiwania Z kolei odsetek przedsiębiorstw, które deklarują nieterminowe regulowanie
zobowiązań jest w tym dziale wyraźnie niższy. Najrzadziej po terminie płacą firmy budowlane. Jednak
struktura przeterminowanych płatności firm budowlanych nie jest korzystna – zobowiązania przekraczające
10% sumy zobowiązań ma niemal 15% firm.
Wykres 100 Obsługa zobowiązań handlowych
[odsetek odpowiedzi]
12

74

72

Wykres
101
Przeterminowane
należności
i zobowiązania z tyt. dostaw i usług [odsetki
odpowiedzi]

12,5

70

II kw. 2018
13

68
66

13,5

64
62
2013

14
2014
2015
2016
2017
2018
brak problemów z obsługą zadłużenia pozabankowego (s.a.)
(lewa oś)
udział kredytu handlowego brutto w sumie bil. (s.a.)- prawa oś
[ODWRÓCONA]

Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane

II kw. 2017
0

5

10

15

20

25

powyżej 10% zobowiązań
powyżej 10% należności

30

35

40

45

50

55

do 10% zobowiązań
do 10% należności

Źródło: Szybki Monitoring NBP

GUS, opracowanie NBP

49

Szybki Monitoring NBP

Płynność i regulowanie zobowiązań

Wykres 102 Brak należności i zobowiązań
przeterminowanych [odsetki odpowiedzi]
58

31

Wykres 103
Struktura przeterminowanych
nalezności i zobowiązań handlowych [odsetki
odpowiedzi]
100

80

60

40

20

0

30

57

29

powyżej 50%

1,5

1,3

56

28

między 10% a 50%

19,9

10,5

55

27
26

do 10% należności /
zobowiązań

51,4

33,1

25

brak przeterminowanych
rozliczeń

27,1

55,1

54
53

24
II kw.
2017

III kw. IV kw. I kw.
II kw. III kw. IV kw.
2017
2017
2018
2018
2018
2018
brak zobowiązań przeterminowanych
brak należności przeterminowanych - lewa oś

Źródło: Szybki Monitoring NBP

50

0

20

40

60

80

100

należności przeterminowane
zobowiązania przeterminowane (górna oś)

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP

Płynność i regulowanie zobowiązań

Ramka 2 Różnice w ocenach koniunktury przez mikrofirmy i przedsiębiorstwa większe
W 2017 r. w Polsce działało 2,004 mln mikrofirm, tj. przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10
pracowników. Mikrofirmy stanowiły 96,5% ogółu liczby przedsiębiorstw niefinansowych. W
przedsiębiorstwach tych pracowało blisko 4 mln osób, co odpowiada za 40,4% pracujących w całym
sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Dla porównania przedsiębiorstwa duże – zatrudniające 250 i
więcej osób – stanowią jedynie 0,2% ogólnej liczby firm i zatrudniają 31,3% ogólnej liczby pracowników 50.
Według danych za 2016 r. sektor mikrofirm wygenerował 28% wartości dodanej, podczas gdy
przedsiębiorstwa duże 45,7% wartości dodanej51.
Mikrofirmy różnią się od przedsiębiorstw większych wieloma cechami, poza samą skalą działalności.
Wśród mikrofirm dominują podmioty działające w handlu i naprawach (25% firm), podczas gdy
stosunkowo mało jest przedsiębiorstw przemysłowych (9%), które to z kolei stanowią dominującą
liczebnie grupę wśród przedsiębiorstw większych (32%). Mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się także
m.in. wyraźnie mniejszym wynagrodzeniem na jednego zatrudnionego a także niższym wskaźnikiem
poziomu kosztów i to niezależnie od różnic strukturze branżowej.
Sektor mikroprzedsiębiorstw stanowi dużą część gospodarki, chociaż ze względu na znaczne
rozdrobnienie jest stosunkowo słabo zbadany, także jeśli chodzi o testy koniunktury. W cokwartalnym
badaniu SM NBP udział przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 pracowników w 2018 wynosił
przeciętnie około 18% (reprezentacja przedsiębiorstw najmniejszych stopniowo się zwiększa – z około 3%
w 2008 r. ), był zatem niższy niż udział sektora mikro w tworzeniu wartości dodanej. Z tego powodu w
grudniowej edycji SM zdecydowano się przeprowadzenie dodatkowego badania skierowanego do sektora
mikrofirm. Dzięki zebranym wynikom możliwe było stwierdzenie, jak oceny i prognozy poszczególnych
zjawisk ekonomicznych, kluczowych dla oceny koniunktury, różnią się pomiędzy mikrofirmami i
pozostałymi przedsiębiorstwami. W celu zobrazowania różnic oszacowano efekty krańcowe bycia
mikrofirmą, na prawdopodobieństwo udzielenia pozytywnej (z punktu widzenia przedsiębiorstwa)
odpowiedzi na poszczególne pytania odnośnie popytu, sytuacji ekonomicznej, kondycji finansowej,
kształtowania wynagrodzeń oraz cen. W analizie wykorzystano modele regresji: logitowy, w przypadku
większości zmiennych dyskretnych i regresji liniowej, w przypadku zmiennej ciągłej – stopnia
wykorzystania zdolności wytwórczych. Zastosowania metoda umożliwia kontrolowanie wpływu
znacznych różnic sektorowych pomiędzy analizowanymi grupami przedsiębiorstw (mikro i większych).
Największe różnice pomiędzy mikrofirmami i przedsiębiorstwami większymi stwierdzono w obszarze
działalności inwestycyjnej i zatrudnienia, a także wykorzystania zdolności wytwórczych. Ankietowane
mikrofirmy wyraźnie rzadziej planowały bowiem przeprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych (o
8 pp.), co jest zgodne intuicją, ze względu na mniejszą skalę działalności. Efekt ten jest dodatkowo
wzmacniany przez różnice branżowe (pomiędzy mikro i pozostałymi firmami, do 13 pp.), tzn. mikrofirmy
częściej działają w branżach, które stosunkowo mniej inwestują. Jednocześnie mikrofirmy wyraźnie
rzadziej zgłaszały problem wystąpienia presji płacowej (o 29 pp.), a także pogorszenia relacji wydajności
pracy do wynagrodzeń (o 10 pp.). Rezultat ten nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że mikrofirmy najczęściej
zatrudniają jedynie kilku pracowników lub nie zatrudniają ich wcale. W przypadku mikrofirm, które
zatrudniają więcej niż jednego pracownika, efekt ten jest już wyraźnie słabszy. Przeprowadzona analiza
wykazała również, że mikrofirmy charakteryzują się niższym stopniem wykorzystania mocy
wytwórczych (o 6-7pp.), a rezultat ten nie zależy od różnic w strukturze branżowej.
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Tabela 2 Wpływ bycia mikrofirmą na prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych (z punktu widzenia
przedsiębiorstwa) odpowiedzi na poszczególne pytania oraz na stopień wykorzystania zdolności
wytwórczych (efekty krańcowe)
bez zmiennych
kontrolnych

z kontrolą efektów
branżowych

dobra ogólna sytuacja ekonomiczna

-0,056 ***

-0,051 ***

prognozowana poprawa sytuacji

-0,049 ***

-0,052 ***

prognozowany wzrost popytu
planowane inwestycje

0,015
-0,131 ***

zaobserwowany wzrost cen

0,024

prognozowany wzrost cen

-0,012

0,033 **
-0,079 ***
0,039 **
0,023

brak presji płacowej

0,288 ***

0,261 ***

brak presji płacowej - wśród zatrudniających

0,188 ***

0,170 ***

wzrost wynagrodzeń nie wyprzedza wzrostu wydajności pracy

0,099 ***

0,072 ***

0,055 ***

0,034

wzrost wynagrodzeń nie wyprzedza wzrostu wydajności pracy wśród zatrudniających
brak problemów z regulowaniem zobowiązań
brak problemów z płynnością
brak problemów z obsługą kredytu
brak problemów z obsługą kredytu wśród kredytobiorców
wykorzystanie zdolności wytwórczych
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Źródło: Szybki Monitoring NBP

0,024
-0,038 **

0,027
-0,033 *

0,044 **

0,052 **

-0,138 ***
-0,061 ***

-0,113 ***
-0,070 ***

W pozostałych obszarach różnice pomiędzy mikrofirmami i większymi przedsiębiorstwami są
mniejsze. Otrzymane wyniki wskazują na nieco gorsze oceny i prognozy ogólnej sytuacji ekonomicznej
wśród mikroprzedsiębiorstw. Prawdopodobieństwo dokonania pozytywnej, zarówno oceny, jak i
prognozy, sytuacji ekonomicznej przez mikroprzedsiębiorstwo jest o około 5 pp. niższe niż w przypadku
przedsiębiorstw większych. Jednocześnie mikroprzedsiębiorstwa nieco optymistyczniej prognozowały
zmiany popytu na początku 2019 r. (wynik statystycznie istotny przy kontroli różnic branżowych).
Mikroprzedsiębiorstwa nieco częściej podnosiły ceny (w IV kw. 2018 r.) niż przedsiębiorstwa większe,
choć efekt ten jest niwelowany przez różnice w rozkładzie badanych grup przedsiębiorstw po branżach.
Analiza nie wykazała natomiast istotnych różnic w planach podniesienia cen produkcji. Niewielkie różnice
widać również w przypadku oceny sytuacji finansowej. Mikrofirmy równie często co inne podmioty
deklarowały występowanie problemów z regulowaniem zobowiązań, nieco częściej problemów z
płynnością (o 3-4 pp.), natomiast nieco rzadziej problemów z obsługą kredytów (o 4-5 pp.).
Mikroprzedsiębiorstwa rzadziej jednak korzystają z kredytu bankowego. W przypadku przedsiębiorstw
korzystających z tej formy finansowania, odsetek mikrofirm zgłaszających problem z obsługą zobowiązań
wobec banków jest jednak wyraźnie większy (o 14 pp.).
W większości różnice w odpowiedziach pomiędzy mikrofirmami a resztą podmiotów nie wynikają z
różnic w strukturze barażowej. Pośród analizowanych obszarów różnice sektorowe w największej skali
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wpływają na prognozy dotyczące inwestycji (struktura branżowa przyczynia się do rzadszego
podejmowania działalności inwestycyjnej przez mikrofirmy).
Dla oceny koniunktury i określenia pozycji cyklicznej gospodarki, ważniejsze od pomiaru nastrojów
przedsiębiorstw w danym momencie jest ich zmienność w czasie. W tym celu policzono wskaźniki
koniunktury, mierzące nastroje gospodarcze w analizowanych powyżej obszarach, na podpróbach:
mirofirm i pozostałych przedsiębiorstw (zatrudniających pow. 9 pracowników) obecnych w
cokwartalnym badaniu SM NBP. Porównanie przebiegów poszczególnych par indeksów oraz różnic w
poziomach (w horyzoncie ostatnich 3, 5 i 8 lat) prezentuje Tabela 3.
Tabela 3 Wskaźniki korelacji liniowej oraz różnice w poziomach pomiędzy poszczególnymi parami
indeksów koniunktury dla mikrofirm i przedsiębiorstw większych w okresach ostatnich 3, 5 i 8 lat
wskaźniki koniunktury

ogólna sytuacja ekonomiczna

prognozowana ogólna sytuacja ekonomiczna

prognozy popytu

planowane nowe inwestycje

wskaźnik cen bieżących

wskaźnik prognoz cen własnych

presja płacowa

relacja wydajności pracy do wynagrodzeń

obsługa zobowiązań pozabankowych

problemy z płynnością

obsługa kredytów

stopień wykorzystania zdolności wytwórczych

Wskaźnik
surowy/
wskaźnik
s.a.

korelacje

różnice w poziomach

8l

5l

3l

8l

5l

3l

wskaźnik

0,55

0,82

0,25

-29,3

-29,8

-26,4

s.a.

0,57

0,86

0,58

wskaźnik

0,80

s.a.

0,77

wskaźnik

0,90

0,91

0,97

s.a.

0,61

0,56

0,84

wskaźnik

0,42

0,27

0,13

s.a.

0,08

0,43

0,29

wskaźnik

0,88

0,90

0,98

s.a.

0,88

0,91

0,98

wskaźnik

0,87

0,91

0,90

s.a.

0,86

0,91

0,90

wskaźnik

0,89

0,87

0,75

s.a.

0,92

0,91

0,85

wskaźnik

0,89

0,93

0,93

s.a.

0,90

0,95

0,94

wskaźnik

0,80

0,76

-0,14

s.a.

0,81

0,83

0,11

wskaźnik

0,80

0,77

0,16

s.a.

0,80

0,78

0,15

wskaźnik

0,51

0,53

-0,49

s.a.

0,56

0,68

-0,41

wskaźnik

0,72

0,85

0,85

s.a.

0,67

0,84

0,87

-5,7

-6,1

-6,8

-5,9

-14,3

-15,4

-14,6

-3,1

-2,9

-1,5

0,9

0,7

0,8

26,5

28,7

31,6

4,0

4,9

7,0

-6,7

-5,6

-2,9

-12,2

-10,9

-7,6

-11,3

-11,3

-10,4

-2,6

-3,1

-3,2

Źródło: Szybki Monitoring NBP
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Policzone statystyki wskazują na podobny przebieg większości par wskaźników koniunktury (dla
mikrofirm oraz przedsiębiorstw większych). Silna zależność korelacyjna występuje w obszarze prognoz
popytu, prognoz ogólnej sytuacji ekonomicznej (w dostępnym horyzoncie czasowym 3 lat), cen własnych,
presji płacowej, relacji pomiędzy wynagrodzeniami i wydajnością pracy, a także stopnia wykorzystania
zdolności wytwórczych. W przypadku wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji ekonomicznej relatywnie silna
korelacja występuje jedynie dla indeksu skorygowanego o wahania sezonowe, choć i ta w ostatnim czasie
uległa osłabieniu. W przypadku wskaźników koniunktury oceniających sytuację finansową (indeksów
dot. płynności i zdolności do regulowania zobowiązań) obserwuje się z kolei osłabienie korelacji w okresie
ostatnich 3 lat, a w przypadku wskaźnika regulowania zobowiązań bankowych nawet korelacje ujemną.
Przyczyniła się do tego stosunkowo mała zmienność wskaźników oceniających kondycję finansową w tym
okresie. We wcześniejszych latach, zarówno mikrofirmy, jak i przedsiębiorstwa większe doświadczały
poprawy w obszarze regulowania zobowiązań i ocen płynności, przez co w dłuższym horyzoncie
czasowym występuje silna korelacja. Słabo są ze sobą natomiast skorelowane wskaźniki nowych
inwestycji (dla mikrofirm i dla pozostałych przedsiębiorstw), zarówno w ostatnich 3 latach, jak i w
dłuższym horyzoncie czasowym. Świadczyć to może o odmiennym cyklu inwestycyjnym tych dwóch
grup przedsiębiorstw.
W przypadku większości wskaźników korekta sezonowa w niewielkim stopniu zmienia siłę zależności
pomiędzy poszczególnymi parami wskaźników. Może to świadczyć o relatywnie małej zmienności o
charakterze sezonowym lub o podobnym wzorcu sezonowości wskaźników dla mikrofirm i
przedsiębiorstw większych. Jedynie w przypadku wskaźnika prognoz popytu wskaźniki surowe są w
każdym rozpatrywanym horyzoncie czasowym istotnie silniej ze sobą skorelowane, niż w przypadku
wskaźników skorygowanych o wahania sezonowe. Oznacza to, że w tym przypadku wahania sezonowe
są relatywnie silne i mają podobny wzorzec, przez co zwiększają siłę zależności korelacyjnej pomiędzy
szeregami surowymi.
W wypadku większości wskaźników występuje różnica w poziomach pomiędzy mikrofirmami i
przedsiębiorstwami większymi. W cokwartalnym badaniu SM NBP mikrofirmy przeciętnie gorzej
oceniały sytuacje ekonomiczną i formułowały mniej optymistyczne prognozy odnośnie do popytu i
ogólnej sytuacji ekonomicznej, a w szczególności do działań inwestycyjnych. Także poziomy wskaźników
oceniających sytuacje finansową dla mikrofirm były niższe niż dla większych przedsiębiorstw, choć
różnica w przypadku wskaźników dotyczących zdolności do regulowania zobowiązań pozabankowych i
ocen płynności w ostatnim czasie wyraźnie się zmniejszyła. Istotnie lepsze z punktu widzenia
przedsiębiorstwa były natomiast w mikrofirmach oceny presji płacowej i kształtowania relacji pomiędzy
wydajnością pracy a wynagrodzeniami. Z kolei wskaźniki w obszarze cen producenta w przypadku
mikrofirm i przedsiębiorstw większych kształtowały się na zbliżonych poziomach.
Wnioski opierające się na analizie danych historycznych (wskaźników koniunktury SM NBP) są
zbliżone do rezultatów poszerzonego, przeprowadzonego w jednym punkcie czasowym (w grudniu
ub.r.) badania mikroprzedsiębiorstw. Choć poziomy poszczególnych wskaźników dla mikrofirm i
przedsiębiorstw większych często systematycznie się od siebie różnią, to w większości przypadków
indeksy te charakteryzują się podobnym przebiegiem.
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1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na trzech źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring
NBP (SM), ankiecie dla mikro przedsiębiorstw (MIKRO) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i
wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).
2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w grudniu
2018 r. W badaniu SM wzięło udział 2730 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. Badanie MIKRO zostało uruchomione w 2017 r. W grudniu 2018 r. zrealizowaną drugą edycję. W badaniu
tym wzięło udział 459 mikro firm (do 9 zatrudnionych włącznie) wybranych z terenu całego kraju. Celem
badania była m.in. ocena różnic w ocenach sytuacji między przedsiębiorstwami dużymi i średnimi oraz
najmniejszymi podmiotami.
4. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są
przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na
przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób.
Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i
rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec września 2018 r. wyniosła 17 588, tj.
o 73 mniej jednostek niż we wrześniu 2017 r.
5. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych
jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw.
Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę,
6. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest
ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale).
7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.
8. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne:
•

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

•

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

•

wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz form własności

•

wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999
oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i
duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników)

55

Szybki Monitoring NBP

Uwagi metodologiczne

•

wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra
energetyczne,

inwestycyjne,

konsumpcyjne

trwałe

i

nietrwałe

oraz

półprodukty/dobra

zaopatrzeniowe.
•

wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe
(głównie: edukacja i zdrowie).

•

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

9. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób:
•

Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100

•

Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100

•

Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów,
jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD).

•

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

•

Płynność

gotówkowa

(I st.)

=

relacja

inwestycji

krótkoterminowych

do

zobowiązań

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

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

•

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

•

Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach

•

Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych
wyrażona w procentach

•

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

•

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