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Streszczenie

Streszczenie
Na początku br. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, a wskaźnik oceny bieżącej sytuacji
ekonomicznej kształtował się wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej. Był to skutek wzrostu
sprzedaży, napędzanego przez rosnące dochody gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa oczekują
kontynuacji tych pozytywnych tendencji w kolejnym kwartale, choć na razie poprawa nastrojów nie
przekłada się na inwestycje. Jednocześnie tempo rozwoju firm jest umiarkowane, podobnie jak
zwiększające się koszty produkcji, ograniczają wzrost wydajności i poziom rentowności.
Już pod koniec 2016 r. sytuacja popytowa poprawiła się i te pozytywne tendencje były kontynuowane
również w I kw. br., a w przypadku zrealizowania się formułowanych obecnie przez przedsiębiorstwa
prognoz, popyt powinien zwiększać się również w II kw. br. Wyraźną poprawę oczekiwań
zaobserwowano zarówno w grupie firm sprzedających wyłącznie w kraju, jak i na rynkach
zagranicznych. Korzystne warunki popytowe powinny skłaniać przedsiębiorstwa do inwestowana w
zwiększenie potencjału, ale obecnie firmy raczej rozważają podniesienie cen (o ile pozwala na to
konkurencja) niż działania na rzecz zwiększenia skali działalności. Dalszy silny wzrost wykorzystania
mocy produkcyjnych sugeruje jednak możliwość podjęcia takich działań w najbliższej przyszłości.
W IV kw. 2016 r. w całym sektorze przedsiębiorstw zyski zwiększyły się, co było jednak głównie efektem
bazy statystycznej. Rentowność przeciętnego przedsiębiorstwa nieznacznie obniżyła się, podobnie
zmniejszyła się liczba firm zyskownych. Rosnące ceny produkcji, zwłaszcza surowców, podobnie jak
zwiększające się koszty pracy odbiły się niekorzystnie na zyskach firm. Poziom rentowności można
jednak nadal ocenić jako dobry, zwłaszcza w grupie eksporterów, gdzie mimo niewielkiego spadku
opłacalności sprzedaży, nadal pozostaje on znacznie powyżej wyników firm obecnych wyłącznie na
rynku krajowym. Spadki rentowności odnotowano w wielu branżach, w tym też w handlu. Ponadto
niski pozostał poziom wydajności, zwłaszcza w przedsiębiorstwach mniejszych, zorientowanych na
rynek wewnętrzny.
Kolejny kwartał rośnie odsetek firm planujących podnieść ceny i utrwalają się oczekiwania inflacyjne.
Ponieważ w II kw. przewidywane jest jednocześnie wyhamowanie wzrostu cen surowców, przy nadal
rosnących prognozach cen produktów finalnych, możliwe jest odwrócenie dotychczas obserwowanych
tendencji i wzrost cen będzie powodowany innymi czynnikami niż wzrost cen surowców (np. przez
koszty wynagrodzeń). Odnotowany w ostatnim czasie relatywny spadek cen oferowanych produktów
względem cen, po których przedsiębiorstwa nabywają materiały, surowce i energię ma bowiem obecnie
negatywny wpływ na wyniki i rentowność sektora przedsiębiorstw (w 2016 roku nastąpiło odwrócenie
tendencji deflacyjnych na międzynarodowych rynkach surowców skutkujące wzrostem cen dóbr
zaopatrzeniowych, który zaczął teraz wyprzedzać wzrost cen produkcji dóbr finalnych, tak że relatywna
cena zaopatrzenia względem ceny oferowanych produktów finalnych zaczęła rosnąć). Kształtowanie cen
relatywnych przestało zatem sprzyjać sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw.
Na początku br. dynamika zatrudnienia zwiększyła się, a tempo tego wzrostu może jeszcze przyspieszyć
w II kw. br., na co wskazują zarówno plany przedsiębiorstw, jak i oczekiwany wzrost popytu i
produkcji. Natomiast dynamika kosztów pracy wydaje się lekko hamować, czemu towarzyszą nieco
słabsze naciski na wzrost wynagrodzeń. Ponadto, nie zmniejszają się trudności firm ze znalezieniem
pracowników. Ze względu na niską dynamikę wzrostu wydajności pracy i malejącą rentowność można
domniemywać, że wielu przedsiębiorstwom wyczerpują się już rezerwy na dalsze podwyżki płac.
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Pod koniec 2016 r. nakłady inwestycyjne nadal wyraźnie spadały. Analiza cykliczna wskazuje, że było to
związane w głównej mierze z wahaniami o charakterze cyklicznym, przy coraz słabszym wsparciu
trendu długookresowego. Duże znaczenie miał również efekt bazy statystycznej (silny wzrost nakładów
pod koniec 2015 r.). Redukcje objęły wszystkie kategorie wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw, w
tym największe spadki odnotowano w wydatkach na środki transportu (co jednak było głównie
związane z wysokimi zakupami środków transportu rok wcześniej). Prognozy na II kw. br. sugerują
jedynie lekką poprawę nastrojów wśród inwestorów, na co składa się wyraźne ożywienie aktywności
inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych i nadal bardzo ostrożne plany rozwojowe w
przedsiębiorstwach prywatnych. W firmach w dobrej kondycji brak inwestycji tłumaczony jest
niepewnością, choć tu widać pewną poprawę, bowiem bariera ta w ciągu ostatniego kwartału oceny
osłabiła się. W przedsiębiorstwach w gorszej sytuacji finansowej inwestycje ogranicza brak środków na
rozwój oraz wysokie koszty inwestycji.
Zainteresowanie przedsiębiorstw utrzymywaniem bezpieczeństwa finansowego nadal pozostaje duże.
Popyt firm na finansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych, w tym kredytem bankowym, co
prawda rośnie, ale powoli. Warunki i dostępność kredytu wciąż są oceniane jako dobre. Wskaźnik
prognoz popytu na kredyt na II kw. br. sugeruje, że zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw
wciąż jeszcze powinno rosnąć, ale jego rola w finansowaniu działalności przedsiębiorstw nie wzrośnie.
Również zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pośrednictwem rynku
kapitałowego nadal jest bardzo niskie. Przedsiębiorstwa coraz częściej i na coraz większą skalę
korzystają natomiast z leasingu.
Płynność sektora utrzymuje się na wysokim, bezpiecznym poziomie. Obserwowane spadki wskaźników
płynności odzwierciedlają przede wszystkim zmiany sytuacji niewielkiej grupy największych
przedsiębiorstw. Pojawiają się jednak sygnały rosnących zatorów płatniczych.
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Sytuacja finansowa
Oceny sytuacji ekonomicznej
Na początku br. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się i pozostała wyraźnie powyżej swojej
długookresowej średniej. Źródłem wzrostu optymizmu było zwiększenie sprzedaży, w efekcie rosnącej
konsumpcji. Z kolei wzrost konsumpcji powiązany był z rosnącymi płacami, malejącym bezrobociem i
działaniem programu „Rodzina 500 plus”. Lepsze nastroje widoczne były zwłaszcza w handlu i firmach
oferujących nietrwałe dobra konsumpcyjne. Za ważny czynnik poprawy kondycji firm należy uznać
ponadto oczekiwania na rozpoczęcie inwestycji finansowanych środkami pomocowymi UE z nowej
perspektywy finansowej 2014-20, na co wskazuje polepszenie się nastrojów w sektorze budowlanym.
Wraz z rosnącą sprzedażą zwiększyły się jednak również ceny i w ślad za nimi koszty produkcji.
Ponadto, nadal rosła dynamika kosztów pracy. Czynniki te miały decydujący wpływ na wyniki finansowe i
rentowność przedsiębiorstw. W IV kw. 2016 r. wynik finansowy netto dla całej populacji, co prawda, nadal
wyraźnie się zwiększał, ale był to głównie efekt statystyczny. Rentowność na poziomie przeciętnej firmy
zaczęła bowiem wykazywać lekką tendencję malejącą. Wysoka konkurencja na polskim rynku, jak też długi
okres deflacji mogły ograniczyć możliwości podnoszenia cen, zwłaszcza przez mniejsze czy słabsze
rynkowo przedsiębiorstwa. Tym samym przerzucanie wzrostu cen surowców oraz wyższych kosztów
pracy na ceny produktów finalnych nie zawsze było możliwe, co ostatecznie odbija się niekorzystnie na
marżach przedsiębiorstw i obniża optymizm ocen. Warto podkreślić, że pod koniec roku przedsiębiorstwa
formułując prognozy na kolejny kwartał nie przewidywały zaobserwowanej obecnie poprawy sytuacji, a
oczekiwaniom tym towarzyszyła wysoka niepewność, co do otoczenia biznesowego i perspektyw rozwoju.
Obecnie, dzięki wzrostowi sprzedaży, sytuacja postrzegana jest przez przedsiębiorstwa jako bardziej
stabilna.
Wykres 1 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej BOSE
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Polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu oceniają swoją kondycję poniżej średniej dla krajów
należących do UE (w świetle odczytów wskaźnika ESI1 oraz wskaźnika PMI). Co warte podkreślenia,
niższy poziom wskaźnika ESI ma obecnie jedynie Grecja. Tego rodzaju słaby optymizm w ocenie sytuacji
nie znajduje uzasadnienia w dynamice PKB, indeksach produkcji czy dynamice obrotów. Wydaje się zatem,
że lepiej oddaje sytuację odczyt wskaźnika PMI. Na tle Europy, co prawda, nadal Polska wypada poniżej
średniej, jednak różnice są wyraźnie mniejsze, a gorsze odczyty ma nie tylko Grecja, ale także takie kraje jak
Wielka Brytania i Włochy.

Wynik finansowy, rentowność i koszty
Choć w IV kw. 2016 r. zyski przedsiębiorstw rosły, to jednak na poziomie przeciętnego przedsiębiorstwa
nastąpiło pogorszenie rentowności. W ujęciu zagregowanym wynik finansowy netto ogółem zwiększył się
w całym 2016 r. o 21,3%, w tym w IV kw. tego roku wzrost wyniósł 19,6% r/r. Jednak po uwzględnieniu
odpisów (strat księgowych), dokonanych w 2015 r. przez trzy duże polskie spółki, wynik finansowy w 2016
r. wzrósłby tylko o 3,5%, natomiast w samym IV kw. byłby niższy o 13% r/r. Na niekorzystne zmiany po
stronie wyników finansowych wskazuje również zachowanie się odsetka firm wykazujących zyski – udział
takich przedsiębiorstw obniżył się w ostatnim okresie, a zmiana ta, choć niewielka, zaczyna przeradzać się
w coraz wyraźniejszą tendencję spadkową. Lekką tendencję spadkową wykazują również miary pozycyjne
rozkładu rentowności – mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto obniżyła się o 0,1 pp. r/r i w
2016 r. przyjęła wartość 2,9% (w IV kw. 2016 r. wskaźnik ten przyjął wartość 2,4%, a spadek r/r wyniósł 0,3
pp.).
Pogorszenie wyników były szeroko obserwowane w populacji. Spadki rentowności zanotowała nieco
ponad połowa branż, w tym także handel, budownictwo i producenci dóbr inwestycyjnych, ale też wiele
branż usługowych, w tym telekomunikacja, edukacja, ochrona zdrowia, obsługa nieruchomości czy
działalność naukowa. Najsilniejsze wzrosty miały miejsce w przemyśle paliwowym, górnictwie oraz
energetyce, ale we wszystkich tych trzech działach zadziałał efekt niskiej bazy odniesienia. Wynik
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finansowy i rentowność sektora przedsiębiorstw pozostawały jednak przede wszystkim pod wpływem
zmian w dużych spółkach publicznych.
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Pogorszenie zysków należy przypisać wzrostowi kosztów (spadek zysków w IV kw. 2016 r. po
uwzględnieniu odpisów z 2015 r. miałby miejsce, mimo wyraźnego wzrostu sprzedaży, w tym zarówno
krajowej, jak i zagranicznej). Ten z kolei nastąpił w wyniku silnego zwiększenia się zakupów towarów
przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (głównie w handlu), a także ciągniętego przez rosnące ceny
surowców na rynkach światowych wzrostu kosztów materiałów (efekty widoczne były głównie w
przetwórstwie i dostawie wody). Jest to odwrócenie obserwowanego w ostatnich latach sytuacji, gdy
malejące ceny surowców hamowały wzrost kosztów i korzystnie oddziaływały na zyski firm (szerzej na ten
temat w rozdziale „Ceny”). Nadal duże znacznie dla kształtowania się kosztów miał ponadto wzrost
wynagrodzeń, stanowiący problem przede wszystkim dla branż usługowych.
W sytuacji dalszego wzrostu cen surowców i półproduktów oraz kosztów pracy, utrzymanie
dotychczasowych poziomów rentowności będzie wymagało od przedsiębiorstw działań zwiększających
wydajność. Przyczyny zmian wyników finansowych są jednak zróżnicowane między branżami.
Wykres 7 Wkład głównych składowych kosztów
sprzedaży do wzrostu tych kosztów

Wykres 8 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej BOSE w
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Odmienne grupy czynników popytowo-podażowych kształtowały sytuację w poszczególnych branżach.
Zróżnicowanie pomiędzy branżami wynikało częściowo z odmiennych uwarunkowań popytowych, tj.
rosnącej konsumpcji krajowej (co zwiększało przede wszystkim sprzedaż grupy firm oferujących dobra i
usługi konsumpcyjne) oraz obniżonych nakładów inwestycji (przekładających się głównie na niższe
przychody przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji inwestycji). W analizowanym
okresie pojawiły się również zmiany po stronie podażowej, w tym zwłaszcza dalsze podwyżki
wynagrodzeń w rozwijających się szybko branżach usługowych, oferujących dotąd niskie płace oraz
zakończenie fazy deflacji, której skutki związane z utrwaleniem się oczekiwań inflacyjnych na niskim
poziomie, zmniejszyły możliwości przerzucania wzrostu cen surowców na ceny produktów finalnych. Ze
względu na wzrost konsumpcji krajowej, można było oczekiwać wzrostu zysków przede wszystkim w
firmach sprzedających w kraju. Odnotowano jednak odmienne zjawisko – firmy obecne wyłącznie na
rynku krajowym, mimo wzrostu sprzedaży, zanotowały spadek zysków, zaś eksporterom udało się
zwiększyć wynik finansowy, mimo niższej dynamiki sprzedaży. Było to efektem silniejszego wzrostu
kosztów w grupie firm obecnych wyłącznie na rynku wewnętrznym.
Wykres 9 Wskaźnik rentowności obrotu netto w
wybranych sekcjach

Wykres 10 Wskaźnik rentowności obrotu netto w
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Rentowność obniżyła się również w wielu
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przedsiębiorstwach zależnych bezpośrednio od

kształtowania się popytu konsumpcyjnego. I tak, mniej korzystnie, niż można było oczekiwać,
kształtują się wyniki finansowe sektora handlowego, choć subiektywne opinie zebrane wśród tych
przedsiębiorstw sugerują jednak poprawę ich kondycji. Mimo dwucyfrowego wzrostu przychodów
zanotowanego przez tę branże w IV kw., wzrost kosztów zakupu towarów dorównał tam dynamice
sprzedaży, zaś wzrost kosztów pracy był nawet o kilka punktów wyższy. Finalnie, handel jako cała sekcja,
mimo że osiągnął w IV kw. wzrost zysków (o 6,6% r/r), to odnotował jednocześnie spadek rentowności (o
0,2 pp. do 1,9%). Należy podkreślić, że najsłabsze wyniki osiągnął handel detaliczny, w którym
zaobserwowano niemal 20% spadek zysków i 0,7 pp. spadek rentowności (w efekcie szybszego
zwiększenia kosztów zatowarowania niż tempa wzrostu sprzedaży i jeszcze szybszego wzrostu kosztów
pracy). Co jednak znamienne, również w handlu detalicznym wzrósł w ostatnich kwartałach odsetek firm
oceniających swoją kondycję jako dobrą. Zmniejszył się tam również odsetek firm wykazujących straty.
Spadek rentowności w tych firmach może być zatem uznawany za przejściowy, względnie podjęte już
zostały działania dostosowawcze, zwiększające efektywność sektora, na co wskazuje obserwowany w
branży wzrost nakładów inwestycyjnych. Podobnie, niekorzystne zmiany wyników finansowych miały
również miejsce w przedsiębiorstwach oferujących usługi dla konsumentów. Miało to miejsce mimo
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wzrostu dynamiki przychodów. Pomijając handel detaliczny opisany powyżej, ważnym czynnikiem
spadku zysków dla firm usługowych okazał się wzrost kosztów pracy (w IV kw. 2016 r. koszty pracy
zwiększyły się tam o 10%, przy 6,2% wzroście sprzedaży). Również przedsiębiorstwa oferujące produkty
o charakterze konsumpcyjnym odnotowały w IV kw. wyraźny spadek zysków i rentowności. Wzrost
kosztów pracy przewyższył tam dynamikę sprzedaży, jednak jeśli chodzi o firmy produkujące dobra
konsumpcyjne nietrwałe największe znaczenie dla spadku zysków miały przede wszystkim rosnące koszty
surowców (o 9,9% wobec 7,5% wzrostu sprzedaży), natomiast w przypadku firm oferujących dobra
konsumpcyjne trwałe kluczowy okazał się właśnie wzrost wynagrodzeń (o 18% zwiększyły się tam koszty
pracy, wobec 4,2% wzrostu sprzedaży).
Wbrew oczekiwaniom, dopływ do SP środków z tytułu programu „Rodzina 500 plus” nie pociągnął za
sobą wzrostu zysków w branży Edukacja, do której należą zarówno prywatne szkoły i przedszkola, jak i
firmy zajmujące się pozaszkolnymi formami edukacji, w tym nauką języków obcych. W całej branży
Edukacja sprzedaż w IV kw. 2016 r. zmniejszyła się o 10%, co wynikało głównie z niższych wpływów w
przedsiębiorstwach zajmujących się właśnie pozaszkolnymi formami edukacji. Wiele takich firm
najprawdopodobniej również wypadło z rynku (liczba firm należących do tej branży i zatrudniających
powyżej 9 osób skurczyła się w ciągu roku o 20%). Nie było to jednak jedynym powodem obniżenia
sprzedaży i zysków, bowiem również w tych przedsiębiorstwach, które sprawozdawały się zarówno w
2015 r. jak i w 2016 r. większość (69%) zanotowało wyraźny spadek przychodów. W IV kw. sekcja Edukacja
odnotowała tym samym straty.
Na wyższej konsumpcji wyraźnie zyskała natomiast branża hotelarska (ale nie restauracyjna, gdzie
koszty przewyższyły przychody). W całym 2016 r. wynik finansowy wzrósł w hotelarstwie o 40%, sprzedaż
we wszystkich czterech kwartałach rosła zaś w tempie dwucyfrowym. Poprawa rentowności możliwa była
tam mimo wzrostu kosztów pracy, który w samym IV kw. wyniósł ponad 13% r/r, a w całym 2016 r. – 7%.
Sektory zależne od inwestycji nadal borykały się z obniżoną sprzedażą i spadkiem zysków. W efekcie
sytuacja w tych przedsiębiorstwach kształtuje się nadal na obniżonych poziomach względem 2015 r.
Zwłaszcza kondycja firm budowlanych wciąż oceniana jest jako bardzo słaba. Optymizm prognoz
kwartalnych i rocznych, co prawda, podniósł się w tej grupie dość wyraźnie, ale przewidywany boom
inwestycyjny, wspierany przez fundusze unijne, odsuwa się w czasie. W IV kw. 2016 r. firmy budowlane
odnotowały, wynikający głównie z silnego spadku przychodów, 3,8 mld spadek wyniku finansowego, jak
też wyraźny spadek odsetka firm generujących zyski. W warunkach obniżonego popytu inwestycyjnego na
rynku krajowym nieco lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa oferujące dobra o charakterze inwestycyjnym.
Firmy te zyskały jednak głównie na eksporcie, gdzie dynamika sprzedaży rosła w 2016 r. dość wyraźnie,
natomiast podobnie jak przedsiębiorstwa budowlane odnotowały spadek sprzedaży krajowej.

Prognozy sytuacji ekonomicznej
W świetle prognoz i oczekiwań na II kw. 2017 r. oraz na najbliższe 12 miesięcy kondycja sektora
przedsiębiorstw powinna się jeszcze nieznacznie poprawić. Optymizm oczekiwań wzrósł w większości
branż i klas, w tym szczególnie widoczną poprawę widać wśród firm budowalnych, oczekujących
rozpoczęcia inwestycji finansowanych ze środków pomocowych UE. Optymistycznie nastawione są
również przedsiębiorstwa korzystające na rosnących dochodach gospodarstw domowych, tj. handel oraz
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firmy oferujące produkty i usługi konsumpcyjne, choć za wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących
towary konsumpcyjne trwałe, gdzie w ostatnim kwartale oczekiwane jest pogorszenie sytuacji.
Rośnie przeświadczenie przedsiębiorstw o utrwalaniu się dobrej koniunktury. Poza poprawą prognoz
kondycji firm, wskazuje na to również spadek niepewności oraz wzrost optymizmu prognoz popytu.
Warto podkreślić, że wzrost kosztów odbijający się negatywnie na wynikach finansowych stanowi obecnie
mniej ważny czynnik zmian ocen niż obserwowany wzrost przychodów. Tworzy to sprzyjające warunki
dla działań rozwojowych, zwłaszcza że przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać wysokie zyski, będą zmuszone
podnieść ceny lub zwiększyć wydajność. Na razie jednak sektor prywatny nie planuje inwestować,
zwiększa się zaś odsetek firm podnoszących ceny.
Wykres 11 Kwartalne prognozy sytuacji

Wykres 12 Roczne prognozy sytuacji
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Niepewność otoczenia i perspektyw
Poprawa otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych w I kw. br. przełożyła się na obniżenie
niepewności odczuwanej przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie zmniejszyła się dotkliwość większości
barier rozwoju, w tym też problemów związanych ze zmieniającymi się często przepisami i niejasnymi lub
niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi, które stanowią ważny aspekt postrzeganej niepewności (por.
Wykres 4).
Wykres 13 Oceny niepewności
-8

Wykres 14 Oceny niepewności a wielkość firmy
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Przeprowadzono analizę związku pomiędzy niepewnością a bieżącą kondycją i planami firm. Po pierwsze
zauważono, że firmy deklarujące podwyższoną niepewność mają skłonność do pesymistycznej oceny
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przyszłej sytuacji i jest to niezależne od sytuacji bieżącej firmy. Innymi słowy, niepewność często zwiększa
się, gdy firma spodziewa się pogorszenia własnej kondycji. Po drugie, skutki niepewności zmieniają się w
czasie. W 2012 r. silniej realizowały się w decyzjach kadrowych – przedsiębiorstwa deklarujące wysoką
niepewność rzadziej zwiększały zatrudnienie i częściej je obniżały. Natomiast w ostatnich kwartałach
niepewność bardziej przekłada się na inwestycje – przedsiębiorstwa uważające niepewność za
umiarkowaną lub niską chętniej inwestują, te zaś które oceniają ją jako wysoką rzadziej decydują się na
rozwój. Po trzecie, w przedsiębiorstwach w bardzo dobrej sytuacji niepewność nie zawsze jest
czynnikiem negatywnym, tj. częściej niż w firmach w gorszej kondycji niepewność zwiększa się wraz z
podjętymi działaniami rozwojowymi. Może to sugerować, że firmy w bardzo dobrej sytuacji mają więcej do
stracenia – takie przedsiębiorstwa mogą stracić swoją przewagę dokonując ryzykownej inwestycji,
narażając się na koszty. Po czwarte, (zgodnie z literatura przedmiotu) niepewność maleje wraz z
wielkością przedsiębiorstwa. Zwiększając swój rynek i swoje rozmiary przedsiębiorstwo zdobywa
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, zwiększając relatywny wpływ czynników związanych z
niepewnością, jak również dywersyfikując swoją ofertę sprzedaży.
Wykres 15 Wpływ niepewności na prognozy: sytuacji, inwestycji oraz zatrudnienia
Na osi pionowej różnica między wskaźnikiem prognoz w grupie firm oceniających niepewność jako umiarkowaną lub niską a
wskaźnikiem prognoz w grupie firm oceniających niepewność jako wysoką lub bardzo wysoką. Wartość dodatnia oznacza, że
firmy odczuwające podwyższoną niepewność reagują obniżając prognozy i plany
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Ramka 1 Sytuacja w sektorze MSP vs kondycja dużych przedsiębiorstw

Ramka 1 Sytuacja w sektorze MSP2 vs kondycja dużych przedsiębiorstw
W świetle własnych ocen sektor MSP znajduje się w znacznie gorszej kondycji niż duże
przedsiębiorstwa, a różnica ta pogłębiła się po 2008 r. Co warto podkreślić, medianowe poziomy
rentowności i płynności w grupie małych firm nie odbiegają od analogicznych miar dla dużych
przedsiębiorstw. Uwzględnienie podziału branżowego, co prawda, ujawnia pewne różnice, ale nie
zawsze na niekorzyść sektora MSP (tak jak w przypadku handlu detalicznego, gdzie bardziej rentowne
okazują się małe podmioty). Co zatem sprawia, że małe firmy uważają swoją sytuację za (średnio)
gorszą niż duże przedsiębiorstwa?
Do ważniejszych czynników odróżniających sytuację MSP od dużych przedsiębiorstw można zaliczyć
dynamikę rozwoju. W grupie przedsiębiorstw dojrzałych, o ugruntowanej pozycji rynkowej, większe
przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej i stają się dzięki temu coraz silniejsze, natomiast małe firmy rosną
bardzo powoli, a w efekcie powiększa się dystans między grupami. Takie różnice widać zarówno w
przypadku sprzedaży eksportowej, jak też w odniesieniu do sprzedaży krajowej. Jednocześnie, co stanowić
może zarówno skutek, jak i przyczynę wyższej dynamiki sprzedaży, aktywność inwestycyjna
przedsiębiorstw z sektora MSP również jest niższa niż w przypadku dużych firm i różnice te zwiększają się
w czasie (przykładowo, po kryzysie 2008/09sektor MSP wyraźnie zredukował inwestycje). Wnioski te
dotyczą wszystkich analizowanych sekcji PKD. Brak możliwości bądź chęci rozwoju utożsamiany jest
głównie (przez ankietowane przedsiębiorstwa) ze zbyt niskim lub kurczącym się popytem (przetwórstwo,
budownictwo, handel), brakiem potrzeby dalszej rozbudowy, w związku z wcześniejszymi działaniami
czy podjętymi inwestycjami (transport i pozostałe usługi). Nieco mniej ważnym powodem stagnacji jest w
opinii respondentów duże ryzyko rynkowe i niepewność otoczenia (budownictwo), jak też chęć pozostania
małą firmą rodzinną lub lokalną (firmy usługowe).
Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o lepszej kondycji dużych przedsiębiorstw jest ich wyższa
wydajność (mierzona tu wartością dodaną w przeliczeniu na jednego zatrudnionego). Medianowe duże
przedsiębiorstwo osiąga obecnie o 22% wyższą wydajność niż podmiot z sektora MSP, a dystans między
obiema grupami zwiększa się w ostatnich latach. Różnice między grupami utrzymują się niezależnie od
sekcji PKD.
Za jedną z cech wyraźnie różnicujących obie grupy należy uznać również poziom odczuwanej
niepewności. Sektor MSP deklaruje, że działa w warunkach wyraźnie wyższej niepewności niż sektor
dużych przedsiębiorstw. Można domniemywać, że niepewność w jakiej funkcjonują małe firmy jest
związana z ich niewielkim wpływem na rynek i dużą podatnością na jego wahania i zachodzące tam
zmiany. I analogicznie, (średnio) niższa ocena niepewności w dużym przedsiębiorstwie może być
odzwierciedleniem jego poczucia siły, wynikającej z bardziej ugruntowanej pozycji na rynku.
Nie zaobserwowano natomiast wyraźnych różnic między małymi i dużymi firmami w ocenie przyszłości
(chodzi zarówno o kwartalne prognozy sytuacji, jak i roczne przewidywania). Wygląda ona w obu grupach

W Ramce 1 przez sektor MSP rozumiemy firmy zatrudniające między 10 a 49 osób i jednocześnie osiągające przychody i sumę
bilansową poniżej 40 mln zł. Wszystkie większe firmy zostały zaliczone do grupy duże przedsiębiorstwa.
2
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podobnie, reagując na te same rynkowe trendy i zjawiska.
Wykres 16 Oceny sytuacji bieżącej
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Wykres 20 Odsetek firm zwiększających przychody
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Wykres 18 Kwartyle rozkładu relacji nakładów
inwestycyjnych do aktywów
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Wykres 21 Kwartyle rozkładu wartości dodanej w
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Popyt i sprzedaż
Zarówno bieżąca, jak i prognozowana sytuacja popytowa w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych
jest bardzo dobra. W IV kw. 2016 r. dynamika sprzedaży ogółem – tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym
– wyraźnie przyspieszyła. Bardzo niski odsetek przedsiębiorstw deklarujących problemy z popytem jako
barierę rozwoju oraz wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i ocen stanu zapasów produktów
gotowych i towarów sugerują, że bardzo dobre warunki popytowe utrzymały się również w I kw. 2017 r.
Korzystne kształtowanie się wskaźników prognoz popytu ogółem, trwałego komponentu popytu,
zamówień oraz produkcji pozwalają natomiast oczekiwać, że pozytywne tendencje będą kontynuowane
również w II kw. br.
Wykres 22 Nominalna dynamika r/r przychodów
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Korzystne warunki popytowe mogą skłaniać przedsiębiorstwa do inwestowana w rozbudowę
potencjału lub podwyższania cen własnych. Rosnące w I kw. br. stopień wykorzystania mocy
produkcyjnych oraz luka zapasów wskazują, że niektóre przedsiębiorstwa mogą napotykać na trudności w
bieżącym zaspokajaniu popytu przy aktualnym poziomie cen. Wzrost luki zapasów w I kw. 2017 r.
odnotowano, mimo że w IV kw. 2016 r. przedsiębiorstwa zwiększyły stan produkcji w toku, zapasów
materiałów i towarów w tempie najwyższym od ok. 5 lat. Kształtowanie się prognoz popytu, zamówień i
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produkcji sugeruje zaś, że problem ten może się w kolejnym kwartale nasilić. Tym samym
przedsiębiorstwa mają ekonomiczne bodźce do tego, by inwestować w rozbudowę potencjału lub podnosić
ceny własne. Jakkolwiek na poziomie indywidualnym głównymi determinantami decyzji mogą być
struktura rynku oraz pozycja zajmowana na nim przez przedsiębiorstwo, to poziom niepewności oraz
tempo wydatkowania środków unijnych pozostają w krótkim okresie najważniejszymi czynnikami
wpływającymi na poziom aktywności inwestycyjnej z perspektywy makroekonomicznej. W konsekwencji,
to właśnie od tych czynników może zależeć w jakim stopniu korzystna sytuacja popytowa znajdzie
przełożenie na ceny własne przedsiębiorstw. Odpowiedzi przedsiębiorstw z I kw. 2017 r. wskazują, że – jak
dotąd – relatywny wpływ czynnika popytowego na wzrosty cen jest niewielki, a dominującą rolę
odgrywają czynniki podażowe związane z cenami materiałów i surowców oraz kosztami pracy (por.
Wykres 72 i Wykres 73 i rozdział o cenach).
Wykres 26 Luka zapasów (s.a., saldo odpowiedzi:

Wykres 27 Nominalna dynamika zapasów

„za duże zapasy” – „za małe zapasy”)

Źródło: F-01/I-01 GUS
Źródło: Szybki Monitoring NBP

Wykres 28 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu,

Wykres 29 Wskaźniki eksportowe (s.a.)

zamówień i produkcji

Źródło: Szybki Monitoring NBP
Źródło: Szybki Monitoring NBP

Popyt zagraniczny pozostaje bardzo ważnym – ale wysoce zależnym od kształtowania się kursu
walutowego – czynnikiem wspierającym dynamikę sprzedaży. Od ponad roku dynamika sprzedaży
zagranicznej wykazuje tendencję rosnącą, co w okresie słabnącej dynamiki sprzedaży krajowej (tj. od IV
kw. 2015 r. do III kw. 2016 r.) pozwoliło utrzymać dynamikę sprzedaży ogółem na relatywnie stabilnym
poziomie (por. wykresy 22 i 23). Jakkolwiek w IV kw. 2016 r. dynamika eksportu pozostawała wyraźnie
wyższa niż sprzedaży krajowej, przyspieszenie dynamiki sprzedaży krajowej pozwoliło tę różnicę
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zmniejszyć. Ponieważ kształtowanie się dynamiki sprzedaży zagranicznej wykazuje silną zależność od
zmian kursu walutowego3, można oczekiwać, że umocnienie złotego względem euro w I kw. 2017 r.
przyczyniło się do wyhamowania tempa wzrostu eksportu w tym samym okresie. Prognozy formułowane
przez eksporterów na II kw. 2017 pozwalają oczekiwać przyspieszenia tempa, w jakim podpisywane są
nowe umowy eksportowe, ale równocześnie spowolnienia dynamiki wartości eksportu. Różnokierunkowy
charakter prognoz może sugerować, że eksporterzy oczekują kontynuacji aprecjacji złotego również w II
kw.
Umocnienie złotego w I kw. br. miało – per saldo – pozytywny wpływ na sytuację przedsiębiorstw –
poprawiło ono opłacalność importu, ale równocześnie nie było na tyle silne, aby zagrozić wysokiej
konkurencyjności cenowej polskiego eksportu. O ile w poprzednich kwartałach – szczególnie w
przypadku importu rozliczanego w dolarze – opłacalność cenowa importu była bardzo niska i mogła
stanowić zagrożenie dla przedsiębiorstw, które nie wykazywały eksportu lub miały niską możliwość
substytucji importu, o tyle w I kw. opłacalność cenowa importu wzrosła a odsetek przedsiębiorstw
deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju obniżył się. Pomimo aprecjacji złotego w I kw.
opłacalność eksportu utrzymała się na wysokim poziomie. Umocnienie złotego względem euro i dolara
doprowadziło do zmniejszenia różnicy pomiędzy kursem rzeczywistym a średnim kursem opłacalności
eksportu w euro i dolarze do odpowiednio 8,5% i 15,3%. Wartości te są – z perspektywy historycznej –
wysokie i zapewniają eksporterom bezpieczny margines tolerancji dla wahań kursowych. O wysokiej
opłacalności cenowej polskiego eksportu świadczą również bardzo niskie odsetek eksporterów
informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów.
Tym samym aktualne notowania kursu złotego nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju polskiego
eksportu.
Wykres 30 Kurs euro, przy którym eksport i
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty

Wykres 31 Kurs dolara, przy którym eksport i
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Dla okresu od I kw. 2007 r. do IV kw. 2016 r. współczynnik korelacji pomiędzy realną roczną dynamiką sprzedaży
zagranicznej a roczną dynamiką kursu EUR/PLN wynosi ok. -71%.
3
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Wykres 32 Opłacalność eksportu

Wykres 33 Bariera kursu walutowego
rzeczywiste kursy euro i dolara

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

oraz

Sytuacja popytowa w sektorze przedsiębiorstw wykazuje silnie zróżnicowanie w przekroju branżowym
– szczególną uwagę zwraca sytuacja w budownictwie, transporcie oraz wśród producentów dóbr
konsumpcyjnych. W przypadku budownictwa prognozy popytu na II poł. 2016 r. pozwalały oczekiwać
zdecydowanego odwrócenia spadkowego trendu dynamiki sprzedaży, co można było wiązać z
wyczekiwanym ożywieniem popytu inwestycyjnego na skutek wydatkowania środków z nowej
perspektywy finansowej UE. Silnie ujemna dynamika przychodów w II poł. 2016 r. oraz spadające
prognozy popytu na I poł. 2017 r. wskazują jednak, że przedsiębiorstwa budowlane dokonały rewizji
swoich prognoz, a perspektywa ożywienia sytuacji w budownictwie odsunęła się w czasie. Oczekiwania te
korespondują z niskimi prognozami inwestycji (por. rozdział o inwestycjach).
Wysoka dynamika sprzedaży w transporcie kontrastuje z niskimi i obniżającymi się prognozami popytu.
Źródeł pesymistycznych prognoz transportu można upatrywać w wejściu w życie przepisów dotyczących
płacy minimalnej w niektórych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Niemczech przepisy
weszły w życie z początkiem 2017 r.), które silnie obniżają międzynarodową konkurencyjność cenową
polskich usług transportowych.
Od trzech kwartałów producenci dóbr konsumpcyjnych notują dynamiczny wzrost prognoz popytu.
Wzrosty te obserwowane są przede wszystkim wśród producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych i
można je wiązać z popytowym efektem programu „Rodzina 500 plus”. O ile prognozy przedsiębiorstw
świadczących usługi konsumenckie i nierynkowe na IV kw. 2016 r. i I kw. 2017 r. również wykazywały
tendencję wzrostową, o tyle prognozy na II kw. 2017 r. zostały zrewidowane w dół (szczególnie w
przypadku usług nierynkowych). Kształtowanie się dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej w
przekroju wg przeznaczenia usług i produkcji w IV kw. 2016 r. wskazuje natomiast na osłabienie dynamiki
sprzedaży

krajowej

usług

konsumenckich,

przy

silnym

przyspieszeniu

w

przypadku

dóbr

konsumpcyjnych. Może to oznaczać, że z jednej strony przedsiębiorstwa przeszacowały pozytywny wpływ
programu „Rodzina 500 plus” na popyt na usługi konsumenckie i nierynkowe; z drugiej zaś, że program
„Rodzina 500 plus” przyczynił się do większego ożywienia popytu w przypadku dóbr konsumpcyjnych
niż usług konsumenckich i nierynkowych.
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Wykres 34 Nominalna dynamika r/r przychodów

Wykres 35 Wskaźnik (s.a.) prognoz popytu wg

ze

PKD

sprzedaży

w

przekroju

wg

PKD

(dane

kwartalne)

Źródło: Szybki Monitoring NBP
Źródło: F-01/I-01 GUS

Wykres 36 Wskaźnik (s.a.) prognoz popytu wg

Wykres 37 Wskaźnik (s.a.) prognoz popytu wg

przeznaczenia usług

przeznaczenia produkcji

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Wykres 38 Nominalna dynamika r/r przychodów

Wykres 39 Nominalna dynamika r/r przychodów

ze sprzedaży krajowej wg przeznaczenia usług

ze sprzedaży krajowej wg przeznaczenia produkcji

(dane kwartalne)

(dane kwartalne)

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP
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Oceny
Wzrost zatrudnienia, obserwowany od kilku lat, jeszcze przyspieszył na początku 2017 r. Od trzech lat
więcej firm zwiększa zatrudnienie niż je obniża. W I kw. 2017 r. wyraźnie zwiększył się udział firm, w
których zatrudnienie wzrosło w ujęciu rocznym, spadł także odsetek przedsiębiorstw, które je zmniejszyło
(dane SM NBP). Dane dla całej populacji dostępne dla 2016 r.4 pokazują, że zatrudnienie wzrastało w blisko
połowie przedsiębiorstw. Wzrost ten był zasługą sektora prywatnego, w podobnym stopniu krajowego, jak
i zagranicznego. Sektor publiczny wyraźnie redukował zatrudnienie.
Wykres 40 Rzeczywiste zmiany zatrudnienia Wykres 41 Udział firm o rosnącym r/r zatrudnienia
(odsetek firm; zmiany zatrudnienia o co najmniej oraz przeciętnej płacy (zmiany o co najmniej 1%)
80
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50
48

70

46

44

60

42
40

50

38
36

40

34

32

30

30

2012

2013

2014

2015

wzrost r/r

2016

2017

2007

spadek r/r

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

wzrost płac

wzrost zatrudnienia

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP

Wykres 42 Dynamika zatrudnienia w branżach

Wykres 43 Dynamika zatrudnienia w sektorach
własności
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Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP
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publiczny

Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP

Chociaż liczebność sprawozdających się firm zwiększa się powoli, to nowe jednostki miały znaczący
wkład we wzrost zatrudnienia w IV kw. 2016 r. Wzrost ogólnego zatrudnienia to efekt rozszerzania

Trzeba pamiętać, że dane GUS dotyczą IV kw. 2016 r. a więc w dalszym ciągu wzrost zatrudnienia w relacji rocznej może być
w części efektem regulacji z 2016 r., dotyczących rynku pracy i zatrudnienia (np. minimalna stawka godzinowa czy
ujednolicenie zasad obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich form zatrudnienia), skutkujących
zastępowaniem umów cywilno-prawnych umowami o pracę.
4
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zatrudnienia w istniejących firmach oraz pojawiania się nowych 5 przedsiębiorstw. W 2016 r. zatrudnienie
zwiększyło się poprzez oba kanały – wyraźnie wzrosło ono nie tylko w „nowych” firmach, ale i w grupie
przedsiębiorstw

sprawozdających

się

nieprzerwanie

od

co

najmniej

roku

(dotyczy

dużych

przedsiębiorstw). Rola „nowych” firm w budowaniu zatrudnienia największa jest w usługach, poza
handlem, gdzie saldo zatrudnienia dla firm pojawiających się i znikających z ewidencji F01/I01 jest wyższe
niż przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach istniejących przez cały rok. Warto zauważyć, że usługi
(wraz z handlem) mają obecnie duży wpływ na wzrost zatrudnienia w całej populacji. Relatywnie wysoka
dynamika zatrudnienia obserwowana jest też w przemyśle przetwórczym, po połowie odpowiadają za nią
przedsiębiorstwa kontynuujące działalność oraz nowopowstałe. Spadek zatrudnienia w budownictwie,
górnictwie oraz w energetyce spowodowany jest ograniczaniem zatrudnienia w istniejących firmach.
Tabela 1 Zatrudnienie: struktura, dynamika r/r
(wraz ze zmianą wskaźnika kw/kw) oraz skala
wpływu zmian zatrudnienia na dynamikę w
IV kw. 2016 r.

Wykres 44 Klasyfikacja przedsiębiorstw wg realnych
zmian
kosztów
wynagrodzeń,
przeciętnego
wynagrodzenia oraz zatrudnienia (r/r, dane narastające
za IV kw.)

struktur
aw%

dynamika r/r

Ogółem

100

3,61 (+0,13)

skala
wpływ
u
3,61

Budownictwo
Przetwórstwo
przemysłowe
Górnictwo i
kopalnictwo
Energetyka
Dostawa wody,
odpady
Handel i naprawy

4,2

-3,47 (+0,31)

-0,16

40,2

3,80 (-0,13)

1,52

2,9

-6,59 (-0,15)

-0,21

40

2,6

-2,92 (+0,35)

-0,08

30

2,2

2,97 (-0,58)

0,07

18,4

5,03 (+0,97)

0,91

Transport

9,1

3,21 (+0,56)

0,29

Pozostałe usługi

20,5

6,35 (-0,40)

1,27

nieeksporter

37,9

3,76 (+0,70)

1,42

eksport do 50%
eksport 50% i
więcej

39,3

0,51 (+0,03)

0,21

22,9

9,15 (-0,64)

1,99

MSP

33,2

1,56 (+0,27)

0,53

duże

66,8

4,66 (+0,04)

3,08

100

wzrost funduszu płac
wzrost wynagrodzenia
wzrost zatrudnienia
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spadek wynagrodzenia
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Nowe firmy w F01/I01 to niekoniecznie nowopowstałe przedsiębiorstwa, tj. mogą to być jednostki, które przedtem nie miały
obowiązku sprawozdawczego. Firmy znikające z ewidencji także niekoniecznie przestają działać w rzeczywistości, tj. mogą
przestać być objęte obowiązkiem sprawozdawczym.
5
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Wykres 45 Roczne zmiany zatrudnienia w
podziale na firmy sprawozdające się w 2
kolejnych latach oraz „nowe” i „znikające” z
F01/I01 (w tys. osób)

Wykres 46 Roczne zmiany zatrudnienia w IV kw.
2016 r. wg branż (w tys. osób)
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Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP

Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP

Pomimo wzrostów zatrudnienia dynamika kosztów pracy w IV kw. 2016 r. wyhamowała, w związku z
obniżeniem dynamiki przeciętnych wynagrodzeń. Pomimo rosnącego zatrudnienia koszy pracy rosły w
IV kw. 2016 r. wolniej niż w poprzednich miesiącach. Było to spowodowane spadkiem tempa wzrostu płac.
Nadal jednak wzrost kosztów pracy następował w nieco większym stopniu dzięki wzrostowi przeciętnych
płac niż zatrudnienia.
W 2016 r. utrzymały się pozytywne tendencje zmian struktury przedsiębiorstw ze względu na zmiany
płac i zatrudnienia. W klasyfikacji ze względu na realne zmiany kosztów wynagrodzeń, przeciętnego
wynagrodzenia oraz zatrudnienia najliczniejszą i jednocześnie większą niż rok wcześniej grupą pozostaje
grupa przedsiębiorstw, w których realny wzrost funduszu płac miał dwa źródła – zarówno wzrost
zatrudnienia, jak i wzrost przeciętnych wynagrodzeń. Wysoki udział posiada też klasa przedsiębiorstw, w
których wzrosły koszty pracy, pomimo stabilnego bądź spadającego zatrudnienia, a więc przy
jednoczesnym silniejszym wzroście średniej płacy. Ponownie zmniejszył się nieco udział przedsiębiorstw
najsłabszych, tj. takich, w których spadały i zatrudnienie, i płace. Warto dodać, że udział firm
zwiększających realnie koszty pracy pozostaje na jednym z wyższych poziomów od początku badań (tj.
blisko 3/4), mimo powrotu inflacji w IV kw. 2016 r. Najwyraźniejszy spadek dynamiki kosztów
wynagrodzeń nastąpił w usługach, pomimo wysokiego wzrostu zatrudnienia.
Wykres 47 Dynamika kosztów wynagrodzeń w
branżach

Wykres 48 Udział kosztów pracy i kosztów usług
obcych w kosztach działalności operacyjnej
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Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP
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Prognozy
Zatrudnienie w dalszym ciągu będzie rosnąć, a tempo tego wzrostu może dalej przyspieszać. Jest to
efektem rosnących prognoz wzrostu zatrudnienia przy jednoczesnym osłabianiu się prognoz spadku.
Wzrost zatrudnienia przewidują nie tylko przedsiębiorstwa silne, w dobrej kondycji, oczekujące poprawy
sytuacji czy wzrostu popytu, ale też – w mniejszym stopniu – firmy przewidujące stabilną sytuację w
najbliższej przyszłości. Zatrudnienia będzie wzrastać najszybciej w dużych firmach, zwłaszcza w
największych (2000 i więcej pracowników). W tych ostatnich prognozy zatrudnienia osiągnęły historyczne
maksimum (dane dostępne od 2003 r.). Dynamika zatrudnienia będzie zróżnicowana w branżach: wysoka
w przetwórstwie przemysłowym, stabilna w usługach, relatywnie niska w budownictwie. Warto
zauważyć, że obecnie nawet wysokie oceny niepewności własnej sytuacji ekonomicznej nie powstrzymują
obecnie od zamiarów zwiększania zatrudnienia. To może tłumaczyć dlaczego mimo osłabienia prognoz
inwestycji firmy produkujące dobra inwestycyjne planują wysoki wzrost zatrudnienia. Nie można nie
wspomnieć o przedsiębiorstwach publicznych, które jeszcze w 2016 r. wyraźnie redukowały zatrudnienie,
ale już drugi kwartał z rzędu informują o dynamicznie rosnących planach zatrudnienia. W II kw. br.
spodziewana jest nietypowa sytuacja – prognozy firm publicznych są nieco wyższe od prognoz
zatrudnienia w firmach prywatnych. Najszybciej jednak zatrudnienie będzie nadal rosnąć w firmach z
przewagą kapitału zagranicznego. Wynika to m. in. z dużego udziału eksportu w przychodach takich firm,
a intensywny eksport tradycyjnie sprzyja planom zwiększania zatrudnienia. Warto podkreślić, że prognozy
zatrudnienia nie zawsze faktycznie są realizowane – swoje plany zmian zatrudnienia na kolejny kwartał
urzeczywistnia średnio ok. 2/3 przedsiębiorstw (nieco częściej spadek niż wzrost). Na tle innych państw
europejskich poziom zatrudnienia w Polsce jest umiarkowany. Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu 6
kształtuje się w Polsce nieco poniżej poziomu średniej wartości dla Unii Europejskiej, natomiast jego
dynamika jest wyższa.
Wykres 49 Prognozy zatrudnienia
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Wykres 51 Prognozy zatrudnienia w sektorach
własności
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Problemy kadrowe utrzymują się w czołówce barier rozwoju przedsiębiorstw. Rosnące trudności
kadrowe wynikają nie tylko z planów rozwojowych firm i wynikającego z nich popytu na pracę, ale i z
ograniczeń podaży pracy. Przedsiębiorstwa informują o problemach ze znalezieniem odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników oraz o nieobsadzonych stanowiskach pracy. Problem z zapełnieniem
wakatów zgłaszany jest już w co trzecim przedsiębiorstwie, jeszcze więcej firm informuje o trudnościach ze
znalezieniem osób o odpowiednich kompetencjach. Pomimo narastania trudności – nie mają one jednak
charakteru pierwszoplanowych barier rozwoju, jak to miało miejsce w 2007 r.
Zapowiedzi przedsiębiorstw wskazują, że płace będą nadal rosnąć, ale prawdopodobnie w niższym
tempie. Wzrost liczby zatrudnionych, których obejmą podwyżki wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie
zbliżonym do poprzedniego kwartału, jednak spadł odsetek firm zwiększających płace. Efekt ten jest
skutkiem wyraźnego rozszerzenia planów zwiększania wynagrodzeń w dużych firmach (2000 i więcej
zatrudnionych). Także przedsiębiorstwa w dobrej i bardzo dobrej sytuacji będą częściej zwiększać płace.
Natomiast wysokość podwyżek wynagrodzeń pozostaje zbliżona do wyników poprzedniego kwartału. Na
wyhamowanie tendencji wzrostowej wynagrodzeń, widoczne już w IV kw. 2016 r., składa się wiele
przyczyn. Jedna z nich to presja płacowa pracowników, która wprawdzie utrzymuje się na podwyższonym
poziomie, jednak przestała rosnąć, mimo spadającego bezrobocia (spadek bezrobocia nie jest jedynie
efektem wzrostu popytu na pracę, ale i malejącej jej podaży, co wynika m. in. z czynników
demograficznych). Ograniczenie presji i samego wzrostu płac to również skutek tego, że wzrastające
zatrudnienie to po części słabiej płatne zajęcia, niejednokrotnie podejmowane przez grupy społeczne,
mające mniejsze możliwości wywierania nacisków na rynku pracy, np. przez imigrantów. W grupach
słabiej opłacanych planowana jest zresztą nieco wyższa dynamika płac niż w reszcie badanej próby.
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Spodziewane osłabienie tempa wzrostu płac to również skutek relatywnego obniżenia dynamiki
wydajności pracy. Po raz pierwszy w historii badania wzrost wynagrodzeń, pomimo obserwowanego
wyhamowania dynamiki, był wyższy w I kw. 2017 r. niż wzrost wydajności pracy. Wzrost udziału firm, w
których wydajność nie nadąża za płacami miał miejsce zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie oraz w
usługach.
Wykres 55 Prognozy podwyżek płac

Wykres 56 Wysokośc podwyżek płac
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Wykres 57 Prognozy podwyżek płac w branżach

Wykres 58 Naciski na wzrost płac
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Wykres 59 Podwyżki płac a presja płacowa
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Wydajność pracy
Dynamika wydajności pracy wzrosła realnie w IV kw. 2016 r. do poziomów obserwowanych w 2015 r.,
po słabszych wzrostach w I-III kw. 2016 r. Wzrost ten miał miejsce pomimo wzrastających wskaźników cen
w ostatnim kwartale 2016 r. Jedynie w usługach utrzymuje się tendencja spadkowa i wydajność zmalała.
Analiza jednostkowa pokazuje, że ponad połowa firm poprawiła wydajność pracy, tak realnie, jak i
nominalnie. Zwiększenie dynamiki wydajności wynikało z szybszego wzrostu wyników przedsiębiorstw
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od zatrudnienia. Dane SM NBP pokazują, że w kolejnym kwartale, tj. I kw. 2017 r., wydajność nadal rosła, a
dodatkowo więcej przedsiębiorstw informowało o tym wzroście. Mimo to dynamika wydajności pracy nie
przewyższała w tym okresie dynamiki płac. Warto zauważyć, że o wydajności pracy nie decydują jedynie
wyniki firmy, wynikające z możliwości sprzedaży, ale też czynniki związane z kwalifikacjami
pracowników, tj. dynamikę wydajności osłabia brak odpowiednio przygotowanych pracowników, o czym
coraz częściej informują przedsiębiorcy.
Wykres 61 Realna dynamika wydajności pracy
(dane kwartalne)
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Ramka 2 Wpływ programu „Rodzina 500 plus” na politykę wynagrodzeń oraz zatrudnienie
Program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od II kwartału 2016 r. Oddziałuje nie tylko na bezpośrednich
beneficjentów, tj. na rodziny z dziećmi, i ich decyzje finansowe, ale też pośrednio na sektor
przedsiębiorstw, przede wszystkim na producentów i sprzedawców produktów żywnościowych i
napojów

bezalkoholowych

(to

ceny

tych

produktów

wzrastały

już

w

2016 r.,

z

dużym

prawdopodobieństwem jako efekt m. in. programu ”Rodzina 500 plus”).
Ankietowane przedsiębiorstwa zostały zapytane o ocenę tego programu z perspektywy zmian
wynagrodzeń oraz potencjalnych przypadków rezygnacji z pracy. Zdecydowana większość z nich nie
odnotowała wpływu programu na swoją politykę wynagrodzeń. Reszta na ogół nie potrafiła sprecyzować
swojej opinii. Jedynie ok. 6% przedsiębiorstw zadeklarowało związek zmian wynagrodzeń z
wprowadzonymi świadczeniami. Prawie wyłącznie było to deklaracje o przyspieszeniu podwyżek płac.
Najwyższy odsetek takich firm obserwowany był w handlu detalicznym. O ewentualnych możliwościach
obniżenia wynagrodzeń czy ograniczenia podwyżek firmy informowały bardzo rzadko. Zrozumiałe
wydaje się, że program wywołał przyspieszenie podwyżek płac przede wszystkim w przedsiębiorstwach,
których działalność skierowana jest przede wszystkim bezpośrednio do konsumentów, zarówno jeśli
chodzi o firmy usługowe, jak i o przemysłowe. Szybszy wzrost wynagrodzeń wskutek programu „Rodzina
500 plus” nastąpił głównie w przedsiębiorstwach, w których nasilała się presja płacowa i w których
wydajność nie nadążała za wzrostem wynagrodzeń. Na ogół były to firmy w słabszej sytuacji, o gorszych
perspektywach rozwoju, o wysokiej niepewności. Konieczność przyspieszania podwyżek płac wynikała
prawie wyłącznie z rezygnacji będących skutkiem programu. O takich rezygnacjach z pracy, które z dużym
prawdopodobieństwem można wiązać z wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus” poinformowało
ok. 14% badanych firm. Były to także głównie firmy, których odbiorcami są konsumenci, a więc przemysł
konsumpcyjny oraz usługi dla konsumentów. Warto zauważyć, że wbrew intuicji działy gospodarki, w
których większość zatrudnionych to kobiety – na które program „Rodzina 500 plus” wydawałoby się może
silniej oddziaływać na rynku pracy – nieco rzadziej odnotowały rezygnacje z pracy niż pozostałe działy,
przy czym jednocześnie to one nieco częściej informowały o konieczności szybszego wzrostu płac.
Wykres 63 Wpływ programu „Rodzina 500
plus”na kształtowanie wynagrodzeń

Wykres 64 Wpływ programu „Rodzina 500 plus”na
rezygnacje z pracy
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Oceny
W I kw. 2017 r. kontynuowane były zarysowane w II połowie 2016 r. tendencje wzrostowe cen
produktów, ponadto więcej firmy podnosiło ceny niż je obniżało. Ceny zaczęły rosnąć we większości
branż na jesieni 2016 r., a w usługach już wcześniej (ceny produkcji sprzedanej przemysłu zaczęły rosnąć r/r
od września 2016 r., ceny dóbr konsumpcyjnych od listopada). W I kw. 2017 r. wzrost cen produktów lub
usług zarysował się bardzo widocznie (wyraźnie zwiększył się udział przedsiębiorstw podnoszących ceny
swoich produktów lub usług, zaś odsetek firm redukujących ceny ponownie spadł). Ceny rosły nie tylko w
handlu, hurtowym i detalicznym i w przetwórstwie przemysłowym, ale też w budownictwie.

Prognozy
Obserwowane w I kw. b.r. tendencje wzrostowe cen powinny utrzymać się również w II kw. W dalszym
ciągu przedsiębiorstwa planują zwiększanie cen swoich produktów i usług – wzrośnie zarówno zasięg
takich podwyżek, jak i ich średnia. Coraz częściej też przedsiębiorstwa wielokrotnie informują o planach
podwyżek cen w ciągu roku. Oczywiście nie zawsze w rzeczywistości te plany są realizowane, ale
wiarygodność prognoz przedsiębiorstw, dotyczących cen swoich produktów czy usług wzrasta. Wzrosły
również wyraźnie prognozy CPI w perspektywie rocznej, przy czym zmniejszyła się niepewność
przedsiębiorstw co do kierunku i siły przyszłej inflacji. Wskaźniki cen wzrosły w przetwórstwie
przemysłowym i w usługach. Wyraźny wzrost cen przewiduje zwłaszcza budownictwo. Jest to zapewne
spowodowane spodziewanym wzrostem cen materiałów budowlanych.
Wykres 66 Faktyczne zmiany głównych cen Wykres 67 Zmiany cen w budownictwie, przetwórstwie
produktów lub usług oferowanych przez przemysłowym, handlu i pozostałych usługach
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Przedsiębiorstwa przewidują natomiast wyhamowanie wzrostu cen surowców, po wyraźnym wzroście w
poprzednim kwartale. Jeśli te oczekiwania się sprawdzą, może to oznaczać w kolejnych kwartałach
wyhamowanie również dynamiki cen produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Wzrost cen
surowców jest bowiem podstawowym i coraz ważniejszym czynnikiem wzrostu cen. Przedsiębiorstwa
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widzą nadal przestrzeń dla podwyżek swoich produktów i usług i rekompensowania wzrostu cen
surowców, ponieważ w dalszym ciągu wzrost ten nie jest postrzegany przez przedsiębiorstwa jako jedna z
podstawowych barier rozwoju.
Wykres 68 Prognozy CPI w perspektywie roku

Wykres 69 Oczekiwania wzrostu cen materiałów i
surowców oraz cen własnych
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Wykres 70 Zasięg zmian cen w branżach

Wykres 71 Ile razy prognozowano podwyżki cen w
ciągu roku
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O przyszłych wzrostach cen decydować będą albo koszty wynagrodzeń i usług podwykonawczych, albo
ceny surowców i materiałów. Wzrost cen surowców ma zasadnicze znaczenie dla decyzji o podwyżkach
cen w przemyśle przetwórczym. Firmy usługowe mają inną specyfikę niż przedsiębiorstwa produkcyjne,
czynnik ten gra mniejszą rolę – najważniejszą przyczyną zwiększania cen są rosnące koszty pracy oraz
koszty usług podwykonawczych. Również w przedsiębiorstwach operujących jedynie na rynku krajowym
o podwyżkach cen decydują głównie koszty pracy oraz usług podwykonawczych. Stabilizacja kursu
natomiast zmniejszyła wpływ wahań kursowych na decyzje cenowe. Dla importerów i eksporterów
zdecydowanie istotniejszym czynnikiem są obecnie rosnące ceny surowców i materiałów. Niewielkie
znaczenie dla kształtowania cen posiada obecnie popyt, pomimo dobrych jego perspektyw. Warto dodać,
że sytuacja nie jest symetryczna – w przypadku obniżek cen czynniki kosztowe nie są decydujące.
Ewentualne redukcje cen są spowodowane głównie spadkiem popytu (zwłaszcza krajowego) oraz presją
konkurencyjną.
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Wykres 72 Czynniki wzrostu cen

Wykres 73 Czynniki wzrostu cen w sekcjach
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Ceny relatywne
Na wyniki przedsiębiorstw wpływają tendencje w kształtowaniu cen relatywnych produktów gotowych
względem cen zaopatrzenia potrzebnego do produkcji. Zmiany cen relatywnych to jeden z głównych
czynników, obok problemów z pozyskaniem pracowników i wzrostu kosztów wynagrodzeń, powodujący,
że oddziaływanie pozytywnej koniunktury w obszarze popytu i produkcji na wyniki finansowe może być
ograniczone7. Obserwowany w ostatnim czasie relatywny spadek cen oferowanych produktów względem
cen po których przedsiębiorstwa nabywają materiały, surowce i energię potrzebne do produkcji, przy
założeniu niezmienności innych czynników, ma bowiem negatywny wpływ na wyniki i rentowność
sektora przedsiębiorstw. Podstawową przyczyną obserwowanych w ostatnim czasie wahań cen
zaopatrzenia oraz produkcji sprzedawanej przez przedsiębiorstwa są czynniki globalne, związane z
kształtowaniem cen surowców. Fluktuacje cen surowców oddziałują na polską gospodarkę jak szoki o
charakterze podażowym. W pierwszej kolejności wpływają na koszty produkcji a następnie z opóźnieniem
powodują odpowiednie – w mniejszej skali – dostosowania w cenach produktów gotowych, co uwidacznia
się w zmianach cen relatywnych.
W okresie od 2011 r. do stycznia 2016 r. relatywny wzrost cen produkcji sprzedanej względem cen
zaopatrzenia sprzyjał rentowności sektora przedsiębiorstw. Korzystne tendencje w kształtowaniu cen
relatywnych wynikały z silnego spadku cen surowców na rynkach światowych, w tym ropy naftowej o
71%, węgla o 57%, miedzi o 49%8 (ceny średniomiesięczne w USD) i w rezultacie spadku cen dóbr
zaopatrzeniowych (w tym energetycznych) (por. Wykres 76). Jednocześnie ceny dóbr inwestycyjnych i
konsumpcyjnych pozostawały relatywnie stabilne. W rezultacie, ceny produkcji przemysłowej ogółem
obniżyły się, jednak w zdecydowanie mniejszej skali niż ceny zaopatrzenia (w tym energii). Skutkowało to
obniżeniem ceny relatywnej zaopatrzenia w tym okresie9 (por. Wykres 74, Wykres 75). Widocznym
symptomem tych zjawisk jest spadek udziału kosztów materiałów i energii w kosztach ogółem sektora

Opisane w niniejszym rozdziale wnioski w oczywisty sposób nie dotyczą sektora wydobywczego, którego wyniki finansowe
są bezpośrednio pozytywnie powiązane z notowaniami cen surowców.
8 Zmiany cen średniomiesięcznych wyrażonych w USD pomiędzy maksimami odnotowanymi w 2011-2012 r. a styczniem
2016 r.
9 Spadek relatywnej ceny zaopatrzenia w latach 2012-2015 obserwuje się zarówno w badaniach koniunktury gospodarczej SM
NBP oraz Markit PMI, relacjach pomiędzy wskaźnikami PPI dla głównych grupowań przemysłowych oraz pomiędzy
deflatorami cenowymi produkcji globalnej oraz zużycia pośredniego z Rachunków Narodowych.
7
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przedsiębiorstw o około 2 pp. Ponieważ nakłady na materiały i energię rosły wolniej niż przychody,
sytuacja ta wspierała kondycję finansową przedsiębiorstw w tym okresie.
Wykres 74 Różnica pomiędzy wskaźnikami dot. cen Wykres 75 Wskaźnik i PPI dla głównych kategorii
wyrobów własnych oraz zaoptrzenia
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Od początku 2016 roku kształtowanie cen relatywnych zaczęło wpływać negatywnie na sytuację
ekonomiczną

sektora

przedsiębiorstw.

Nastąpiło

bowiem

odwrócenie

tendencji

cenowych

na

międzynarodowych rynkach surowców skutkujące wzrostem cen dóbr zaopatrzeniowych, który zaczął
teraz wyprzedzać wzrost cen produkcji, tak że relatywna cena zaopatrzenia względem ceny oferowanych
produktów zaczęła rosnąć. Zjawisko to zaobserwować można analizując zarówno dane ankietowe z testów
koniunktury gospodarczej, jak i oficjalne statystyki mierzące poziom cen w gospodarce. Na szybszy wzrost
cen zaopatrzenia potrzebnego do produkcji niż wzrost cen wyrobów własnych wskazują zarówno
przedsiębiorstwa ankietowane w ramach Szybkiego Monitoringu NBP jak i w badaniu koniunktury
gospodarczej w przemyśle – PMI (por. Wykres 74). Niższą dynamikę cen produkcji sprzedanej niż cen
zaopatrzenia w perspektywie ostatniego roku potwierdzają także tworzone przez GUS wskaźniki cen
producenta w przemyśle (PPI) dla głównych grupowań przemysłowych10. Wskaźnik cen produkcji dóbr
energetycznych i zaopatrzeniowych (ujętych łącznie) wzrósł od lutego ub.r. (kiedy ceny producenta
osiągnęły swoje lokalne minimum) do lutego br. o 8,8%, o wiele silniej niż ceny producenta dla całego
przemysłu o 4,4% (por. Wykres 75). Pomimo tego do IV kw. 2016 r. nie odnotowano jednak wyraźnego
wzrostu udziału kosztów zaopatrzenia (zarówno w kosztach jak i przychodach) a jedynie zrównanie
dynamiki kosztów materiałów, surowców i energii z dynamiką pozostałych kosztów (por. Wykres 77).
Kształtowanie cen relatywnych przestało zatem sprzyjać sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw,
choć do IV kw. ub.r. nie zmaterializował się wyraźny ujemny wpływ tego czynnika na wyniki i rentowność
sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Wskaźniki PPI obejmują tylko przemysł. Kształtowanie cen relatywnych dla całej gospodarki pełniej odzwierciedlają
deflatory cenowe produkcji globalnej oraz zużycia pośredniego z rachunków narodowych, które są jednak publikowane z
dużym opóźnieniem i obecnie dostępne dane nie uwzględniają 2016 roku. Dotychczas dostępne dane wskazują jednak że przy
pomocy wskaźników PPI można z powodzeniem przybliżać tendencje w kształtowaniu cen relatywnych dla całej gospodarki.
10
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Wykres 76. Ceny surowców na rynkach światowych Wykres 77. Zmiany udziału wybranych

kategorii
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Dostępne dotychczas dane pozwalają przypuszczać, że także w najbliższej przyszłości spadek ceny
relatywnej oferowanych produktów (względem ceny zaopatrzenia) powinien mieć ograniczony wpływ
na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W ostatnich miesiącach ceny surowców ustabilizowały się bowiem,
zmniejszając presję na przyspieszenie wzrostu kosztów zaopatrzenia. Jednocześnie wyższe koszty dóbr
zaopatrzeniowych będą się stopniowo przekładać na wzrost cen pozostałych kategorii produkcji
przeciwdziałając dalszemu spadkowi ceny relatywnej produkcji globalnej (zgodnie z deklaracjami
przedsiębiorstw wzrost kosztów zakupu materiałów i surowców był bowiem najczęstszą przyczyną
podnoszenia cen wyrobów własnych). Także wskaźniki koniunktury opracowane na podstawie
marcowych danych (PMI oraz SM NBP), sygnalizują zahamowanie tempa wzrostu cen zaopatrzenia.
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Ocena procesów inwestycyjnych
Po dwuletnim okresie szybkiego, dwucyfrowego wzrostu inwestycji rok 2016 przyniósł silny spadek
nakładów na inwestycje w gospodarce narodowej (spadek o 5,5%, r/r, ceny stałe) i głębszy spadek
inwestycji w sektorze przedsiębiorstw (spadek o 13%, po wzroście o 11,9% w pop. r.). O ile w gospodarce
narodowej w ostatnim kwartale ub.r. nastąpiło już pewne wyhamowanie tempa redukcji nakładów, to w
sektorze przedsiębiorstw skala redukcji inwestycji na środki trwałe pogłębiła się. W IV kw. 2016 r.
przedsiębiorstwa obniżyły inwestycje o 20,2% (po spadku o 12,2% w III kw., r/r, ceny stałe, dane
kwartalne). Głęboki spadek dynamiki inwestycji w gospodarce w ub.r. odnotowano także w krajach
regionu (w gospodarce węgierskiej i słowackiej redukcje inwestycji były większe niż w przypadku Polski).
Wykres 78 Dynamika inwestycji (w%, r/r)

Wykres 79 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji
(w%, r/r, ceny stałe, dane kwartalne)
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Spadek inwestycji w 2016 r. był związany m.in. z dynamiką napływu funduszy unijnych do gospodarki
(luka w transferach z UE ograniczyła dynamikę inwestycji w ub.r. także w innych krajach regionu np. na
Węgrzech, czy w Czechach11). W 2015 r. kończono bowiem duże inwestycje finansowane jeszcze z
poprzedniej perspektywy unijnej, a jednocześnie ograniczony był napływ funduszy z nowych programów,
co dodatkowo wytworzyło niekorzystny układ odniesienia związany z wysoką bazą dla dynamiki w relacji
rocznej (w kolejnych kwartałach 2017 r. można oczekiwać odwrotnego efektu, który będzie statystycznie
wspierał roczną dynamikę inwestycji). Przebieg dużych przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych
miał wpływ na kształtowanie się wyników całego sektora przedsiębiorstw głównie poprzez spadek
inwestycji w przedsiębiorstwach publicznych. Pogłębienie spadku inwestycji widoczne jest jednak również
w danych kwartalnych. Klimat inwestycyjny w ubiegłym roku pogarszała również zwiększona niepewność
w otoczeniu przedsiębiorstw (niepewność regulacyjna oraz niepewność polityczna, gospodarcza, mająca
źródła w sytuacji krajowej i międzynarodowej). Wyniki badania (Ramka 4 Wpływ niepewności na decyzje
inwestycyjne przedsiębiorstw) potwierdziły, że wysoka niepewność zmniejsza prawdopodobieństwo
podjęcia przez przedsiębiorstwo decyzji o rozpoczęciu inwestycji i negatywnie wpływa na skalę inwestycji.
Silny negatywny wpływ niepewności na skłonność do podejmowania inwestycji ujawnił się szczególnie w
11

por. Inflation Report / I 2017, Czech National Bank, Inflation Report, march 2017, Magyar Nemzeti Bank
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2016 r. i mechanizm ten może tłumaczyć głęboki spadek aktywności inwestycyjnej obserwowany w tym
okresie.
Wykres 80 Nakłady brutto na środki trwałe w
gospodarce narodowej w wybranych krajach r/r
(dane kwartalne)
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Za spadkiem inwestycji stoją czynniki głównie koniunkturalne, ale również w nieco mniejszym
stopniu, długookresowe. Analiza cykliczna inwestycji przedsiębiorstwa wskazuje, że obniżająca się
dynamika tej kategorii w kolejnych kwartałach ubiegłego roku związana była w głównej mierze z
wahaniami koniunkturalnymi przy coraz słabszym (od 2014 r.) wsparciu trendu. Natomiast kształtowanie
inwestycji na przełomie 2015/2016 r. zaburzały przede wszystkim czynniki o charakterze nieregularnym, co
może odzwierciedlać m.in. wpływ dynamiki napływu funduszy unijnych. Podobne wnioski uzyskano z
dekompozycji dynamiki kwartalnej, która jest niewrażliwa na efekty wysokiej bazy 2015 r.
Inwestycje przedsiębiorstw obniżyły się również w relacji do posiadanego przez firmy majątku
trwałego. Przełożyło się to na gwałtowny spadek tempa odnawiania majątku. Podobne pogorszenie tej
relacji odnotowano w okresie spowolnienia przełomu lat 2008/2009.
Spowolnienie tempa inwestycji w ub.r. było nie tylko pochodną sytuacji największych inwestorów
(inwestycje są kategorią silnie skoncentrowaną), ale było widoczne również na poziomie jednostkowym
i w kolejnych kwartałach roku obejmowało szersze grupy przedsiębiorstw. Podobnie jak w pierwszych
trzech kwartałach, także w ostatnim kwartale spadek inwestycji w sektorze przedsiębiorstw związany był
głównie z redukcjami nakładów w transporcie, energetyce i przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą
wody i zagospodarowaniem odpadów (analiza sytuacji w sektorach w dalszej części opracowania). Są to
jednocześnie branże z większym udziałem sektora publicznego. Jednak poza firmami publicznymi w
drugiej połowie roku inwestycje zaczęły obniżać również przedsiębiorstwa prywatne, w tym zwłaszcza
krajowe (inwestycje prywatnych firm krajowych spadły nominalnie o 9,3% r/r). Coraz większą skalę
redukcji nakładów obserwuje się zarówno w przedsiębiorstwach dużych, jak i w sektorze MSP. O rozlaniu
się spowolnienia inwestycyjnego w sektorze przedsiębiorstw świadczy jednocześnie pogorszenie się
parametrów pozycyjnych w rozkładach dynamiki inwestycji i spadek udziału przedsiębiorstw, które
zwiększały wielkość nakładów.
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Wykres 82 Pozycyjne charakterystyki rozkładu
dynamiki inwestycji przedsiębiorstw
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Wykres 83 Tempo odnawiania majątku
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Redukcje w IV kw. objęły wszystkie kategorie wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw, największe
zaś spadki odnotowano w inwestycjach na środki transportu (-43,8%, r/r, c. bież, d. kwart., przy czym miał
tu miejsce silny efekt statystyczny związany z wysokimi zakupami środków transportu przed rokiem). Od
początku ub.r. utrzymuje się jednocześnie dwucyfrowy spadek inwestycji na budynki i budowle (w IV kw.
spadek o -24,3%, mimo już niższej bazy sprzed roku).
Wykres 84 Stopa wzrostu nakładów w podziale
rodzajowym (w %, r/r, c. bieżące, dane kwartalne)
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Wykres 85 Dynamika inwestycji w podziale
rodzajowym (r/r, c. bieżące, dane kwartalne)
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Perspektywy inwestycji
Wyniki Szybkiego Monitoringu wskazują na ostrożną poprawę nastrojów wśród inwestorów i
zapowiadają niewielki wzrost aktywności inwestycyjnej w próbie w perspektywie kwartału. Wskazuje
na to poprawa odnotowana w krótkoterminowych planach inwestycji, które są obecnie bardziej
optymistyczne niż w początku tego i w całym ubiegłym roku. Planowane wzrosty nakładów są na razie
niewielkie (tzw. saldo dużych zmian skali inwestycji w planach kwartalnych nadal jest lekko ujemne) i nie
przekładają się na podniesienie optymizmu w prognozach o dłuższym horyzoncie (saldo dużych zmian
skali inwestycji w planach rocznych tylko lekko wzrosło w ciągu kwartału i utrzymuje się poniżej
ubiegłorocznych poziomów). Jednocześnie nie rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw podejmowaniem
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nowych inwestycji (nowe inwestycje w ciągu kwartału rozpocznie 22% przedsiębiorstw, czyli o 0,8 pp.
mniej niż przed kwartałem i ciągle poniżej średniej wieloletniej). Natomiast te inwestycje, które już zostały
rozpoczęte są na ogół przez przedsiębiorstwa realizowane zgodnie z planem (przypadki rezygnacji czy
redukcji inwestycji są nieliczne i ocena kontynuacji inwestycji jest wysoka, a ponadto poprawiła się w ciągu
kwartału).
Oczekiwania przedsiębiorców wskazują na przyspieszenie inwestycji w 2017 r. Z opinii przedsiębiorstw
uzyskanych w poprzedniej edycji12 badania wynika bowiem, że liczą one na relatywnie szybkie odbicie
osłabionych w ub.r. inwestycji w gospodarce. Prawie połowa firm spodziewała się wzrostu inwestycji już w
pierwszym półroczu tego roku, a łącznie prawie 80% - w perspektywie roku.
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Przy umiarkowanych nastrojach wśród inwestorów na poziomie próby znacznie lepsze perspektywy
rysują się przed przedsiębiorstwami publicznymi, gdzie już w początku roku pojawiły się oznaki bardzo
silnego ożywienia aktywności inwestycyjnej, zaś w II kwartale tendencje te utrwaliły się. Świadczą o tym
wyższe prognozy dotyczące skali inwestycji w planach kwartalnych (po ujemnych wskaźnikach w roku
ubiegłym) i wysoki poziom optymizmu w planach rocznych oraz rosnąca liczba nowo rozpoczynanych
inwestycji. Wyniki te mogą zapowiadać odbicie inwestycji w przedsiębiorstwach publicznych w tym roku.
Pogłębioną analizę aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w sektorach własności przedstawiono
poniżej (Ramka 3).
Poprawę nastrojów inwestorów obserwujemy jednocześnie w grupie dużych przedsiębiorstw
(przedsiębiorstwa duże to też częściej firmy publiczne), w tym zwłaszcza wśród podmiotów
zatrudniających więcej niż 2000 pracowników, gdzie optymizm powrócił do poziomów z lat 2014-2015.
Silne przyspieszenie aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach dużych jest zapowiadane zarówno w
horyzoncie kwartalnym, ale co ważne również w planach o rocznym zasięgu (wzrosło tu także saldo
dużych zmian). Wzrost aktywności inwestycyjnej dużych przedsiębiorstw może być istotny z punktu
widzenia kształtowania się nakładów w całym sektorze przedsiębiorstw.

12

por. Szybki Monitoring NBP, Nr 01/17
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Ramka 3 Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw publicznych i prywatnych
Według informacji statystycznej pochodzącej ze sprawozdań finansowych w 2016 r. nastąpił głęboki
spadek nakładów przedsiębiorstw na inwestycje, związany głównie z redukcjami nakładów na inwestycje
w przedsiębiorstwach publicznych (w sektorze przedsiębiorstw inwestycje obniżyły się nominalnie o 11,5%
r/r, a w przedsiębiorstwach publicznych o 42,2%). Ubiegłoroczny spadek nakładów tej grupy obniżył
dynamikę inwestycji całego sektora przedsiębiorstw o 11,6 pp. W ostatnim kwartale ub.r. tempo spadku
inwestycji w sektorze przedsiębiorstw publicznych silnie przyspieszyło (spadek o 49,9% po spadku o 38,8%
w III kw., r/r, ceny bieżące, dane kwartalne). Również Szybki Monitoring potwierdzał obniżoną aktywność
inwestycyjną przedsiębiorstw publicznych w ubiegłym roku. Najgłębszych redukcji poziomu inwestycji
dokonały wówczas przedsiębiorstwa samorządowe.
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Wykres 90 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w perspektywie kwartału r/r (lewy wykres)
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Prognozy na 2017 r. dla sektora przedsiębiorstw publicznych są optymistyczne i zapowiadają wyraźne
odbicie inwestycji tej grupy już w pierwszym kwartale roku. Wskazują na to przede wszystkim wyższe
prognozy dotyczące skali inwestycji w planach kwartalnych, wysoki poziom optymizmu w planach
rocznych oraz rosnąca liczba nowo rozpoczynanych inwestycji. Utrzymania zwiększonej aktywności
inwestycyjnej można oczekiwać także w sektorze samorządowym. Optymizm w planach wielkości
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nakładów sektora publicznego zbliżony jest do poziomów notowanych w latach 2014-2015 r., kiedy
inwestycje rosły w dwucyfrowym tempie. Zapowiadana poprawa w tych grupach może przełożyć się na
zwiększenie sumy nakładów w sektorze przedsiębiorstw ze względu na znaczący udział firm publicznych
w tym agregacie (przedsiębiorstwa publiczne odpowiadają za ponad ¼ nakładów w sektorze
przedsiębiorstw) oraz z uwagi na pośrednie oddziaływanie spadku inwestycji w gospodarce na decyzje
inwestycyjne niektórych firm (z badania przeprowadzonego w I kw. wynika, że co dziesiąty respondent
ograniczał inwestycje z uwagi na spadek inwestycji w gospodarce13).
Możliwości realizacji inwestycji przedsiębiorstw publicznych będą jednak warunkowane ich zdolnością
do samofinansowania potrzeb rozwojowych, która zależy od kondycji ekonomicznej i finansowej tych
przedsiębiorstw. Dla większości inwestorów tego sektora finansowanie nowych inwestycji jest oparte
bowiem na wewnętrznych źródłach finansowych przy tylko niewielkim wsparciu kredytowym (ok. 58%
inwestorów deklaruje samofinansowanie inwestycji, a tylko 11% - korzysta z kredytów bankowych, taka
struktura finansowania w pewnym stopniu jest też pochodną powiązania z finansowaniem ze środków
budżetowych). Ponadto, od 2015 r. znaczenie samofinansowania w firmach publicznych wzrosło i jest
wyższe niż dla sektora prywatnego. Dostępność finansowania wewnętrznego jest obecnie najpoważniejszą
barierą ograniczającą wielkość realizowanych inwestycji w przedsiębiorstwach publicznych (co trzecia
firma publiczna jako źródło problemów wskazywała brak środków własnych).
Przy wyraźnych zapowiedziach przyspieszenia inwestycji w przedsiębiorstwach publicznych nadal
ostrożne są plany inwestycyjne w przedsiębiorstwach prywatnych, co oddala perspektywę silniejszego
wzrostu aktywności inwestycyjnej w tej grupie firm poza 2017 r. W ciągu kwartału odnotowano bowiem
jedynie niewielką poprawę nastrojów inwestorów i prognozy inwestycji, w tym zwłaszcza te mówiące o
wielkości całorocznych nakładów, są nadal słabsze niż w 2016 r. W szczególności, mimo widocznej
poprawy w ostatnim kwartale, nadal obniżona może być aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw z
kapitałem zagranicznym. W całym 2017 r. możliwy jest spadek inwestycji przedsiębiorstw zagranicznych
(ujemne saldo dużych zmian w rocznych planach inwestycji). Zrealizowanie tych prognoz oznaczałoby
dalsze spowolnienie inwestycji przedsiębiorstw zagranicznych (wg danych GUS inwestycje firm
zagranicznych przestały rosnąć w III kw. ub.r. i w efekcie nakłady w całym ub.r. wzrosły w tej grupie już
tylko o 4%, po wzroście o 21% w pop.r.).
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Wybrane czynniki wpływające na inwestycje
Inwestorom sprzyjają perspektywy popytowe, przeszkadzają – rosnące koszty i niekorzystne otoczenie
prawno-fiskalne. Rozwojowi przedsiębiorstw sprzyja ich dobra i poprawiająca się w ostatnich kwartałach
sytuacja ekonomiczna i niższa wobec wcześniejszych wyników niepewność związana z oceną perspektyw.
Dynamicznie rośnie sprzedaż, także eksportowa, a prognozy zamówień i popytu zapowiadają utrzymanie
się tych korzystnych tendencji. Jednocześnie silnie wzrosło już wysokie wykorzystanie mocy
produkcyjnych w przedsiębiorstwach, co przy korzystnych obecnie uwarunkowaniach popytowych może
stanowić impuls do rozbudowy potencjału przedsiębiorstw. Dostępność wolnych mocy może być
szczególnie ważna w tych branżach, które będą wytwarzać produkty i usługi związane z rozpoczynającymi
się zwiększonymi inwestycjami sektora publicznego. Branże powiązane z cyklem inwestycyjnym sektora
publicznego wykazują tymczasem bardzo wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych 14.
Realizację inwestycji od strony finansowej ułatwia wysoka dostępność finansowania kredytowego
dzięki m.in. historycznie niskim stopom procentowym. Ponadto szybko poprawia się stan wdrażania
funduszy unijnych. Również według Szybkiego Monitoringu dostępność funduszy unijnych nie stanowi
obecnie poważniejszego problemu dla inwestorów i czynnik ten pojawił się na ostatnim miejscu na liście
barier dla inwestycji. Z informacji Ministerstwa Rozwoju wynika, że ogłoszono konkursy i przetargi na
ponad 60% wszystkich środków dostępnych w ramach nowej perspektywy, a inwestycje na ponad 25%
wartości całej puli są już w trakcie realizacji15. MR zakłada, że do końca b.r. rozdysponowana zostanie
połowa dostępnych środków (w 2015 r. było to 0,3%), a najsilniejszy efekt funduszy na gospodarkę
powinien się ujawnić począwszy od 2019 r.
Wykres 93 Bariery realizowanych inwestycji
bariery dla inwestycji - razem; 38,8
 brak przeszkód 26,0

[19,5] brak środków wł., słaba kond. 7,6
[19,2] otoczenie prawne, fiskalne 7,4

 brak potrzeb inwestycyjnych 35,2

[12] popyt 4,6
[11,6] koszty pracy 4,5
[10] inne źródła niepewności 3,9
[9,7] dostępność, koszt finans. zewn. 3,8
[7,8] ceny surowców, materiałów 3,0
[7] fundusze UE 2,7

dane:% próby, w nawiasach podano strukturę barier
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Jednocześnie pewną presję na możliwości finansowe przedsiębiorstw wywierają rosnące koszty pracy
oraz ceny surowców (jeśli rosnące koszty nie są rekompensowane), co może negatywnie wpływać na
zdolność kredytową przedsiębiorstw, jak i na zdolność do samofinansowania działalności. Ten problem

„Inwestycje firm w Polsce przyspieszą dzięki efektowi wpychania” J. Borowski, K. Jaworski, Obserwator finansowy
(https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/inwestycje-firm-w-polsce-przyspiesza-dzieki-efektowiwpychania/)
15
http://www.polskieradio.pl/42/4265/Artykul/1737144,Fundusze-unijne-Polska-zabiega-o-zmiany-ulatwiajace-finansowanieinwestycji
14
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potwierdzają zarówno dane finansowe przedsiębiorstw (spadek udziału firm z dodatnim wynikiem
finansowym), jak i wyniki Szybkiego Monitoringu (np. lista barier dla inwestycji). Zdolność do
generowania zysków jest kluczowa dla możliwości realizacji inwestycji, ponieważ środki własne stanowią
nadal podstawowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Brak środków własnych zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście barier ograniczających obecnie
działalność inwestycyjną przedsiębiorstw (na te problemy wskazywało co piąta firma odczuwająca
bariery, tj. 7,6% podmiotów w całej próbie). Trudności firm wskazujących na deficyt finansowania
wewnętrznego mogą wynikać ze słabej kondycji ekonomicznej, ale w części przypadków też z wysokiej
aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw we wcześniejszym okresie (w latach 2014-2015 notowany był w
tej grupie silny wzrost inwestycji a od 2016 - spadek), co prawdopodobnie wyczerpało zgromadzone
rezerwy

finansowe.

Jednak

kondycja

ekonomiczna

przedsiębiorstw

z

deficytem

finansowania

wewnętrznego zawsze była znacznie słabsza na tle próby (nadal pogarsza się od czasu kryzysu).
Jednocześnie doświadczały one także większych trudności z uzyskaniem kredytów (najwyższy w próbie
odsetek odmów kredytu) powodując większe ograniczenie finansowe. Inwestycje przedsiębiorstw
napotykających na ograniczenie finansowe są w większym stopniu uzależnione od wewnętrznych
możliwości finansowania.
Z kolei w przypadku inwestorów będących w dobrej kondycji ekonomicznej największe utrudnienie
dla prowadzonych inwestycji powoduje niesprzyjające otoczenie prawno-fiskalne (na takie bariery
wskazała co czwarta firma identyfikująca bariery dla inwestycji i będąca jednocześnie w dobrej kondycji
ekonomicznej). Jednocześnie nie mają oni większych problemów z dostępnością finansowania.
Przedsiębiorstwa odczuwające dziś bariery natury prawnej to jednocześnie dotychczas najbardziej aktywna
grupa inwestorów, szczególnie w obszarze podejmowanych nowych inwestycji, ale też i skali
realizowanych przedsięwzięć. Z tego powodu ich wpływ na kształtowanie inwestycji sektora
przedsiębiorstw może być znaczący. Prognozy inwestycji omawianej grupy firm są wprawdzie nadal
pozytywne (dodatnie salda prognoz inwestycji), ale w ostatnim roku coraz częściej decydowały się one na
przerwanie lub ograniczenie już rozpoczętych przedsięwzięć.
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Ramka 4 Wpływ niepewności na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
Streszczenie
Celem

niniejszego

badania

jest

kwantyfikacja

wpływu

niepewności

na

decyzje

inwestycyjne

przedsiębiorstw. Uzyskane oszacowania wskazują, że wpływ niepewności na decyzje inwestycyjne
przedsiębiorstw jest niesymetryczny. Wysoka niepewność zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia przez
przedsiębiorstwo decyzji inwestycyjnej i wpływa negatywnie na skalę nakładów inwestycyjnych. Niska
niepewność nie wpływa natomiast istotnie na prawdopodobieństwo podjęcia przez przedsiębiorstwo
inwestycji, a jej wpływ na skalę nakładów inwestycyjnych jest słabszy niż w przypadku wysokiej
niepewności. W przeciwieństwie do lat poprzednich, w 2016 r. silne oddziaływanie niepewności na decyzje
inwestycyjne przedsiębiorstw zmaterializowało się przede wszystkim w negatywnym wpływie na decyzję
o podjęciu lub niepodjęciu decyzji inwestycyjnej. Wynik ten może wyjaśniać silne wyhamowanie
aktywności inwestycyjnej w 2016 r.
Wprowadzenie
Zapoczątkowanemu w II poł. 2015 r. osłabieniu aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw
niefinansowych towarzyszą podwyższone oceny niepewności sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz
wysoki odsetek przedsiębiorstw deklarujących niepewność jako barierę rozwoju (por. Wykres 13, Wykres
87).
Mimo, że negatywny wpływ niepewności na inwestycje przedsiębiorstw jest mocno udokumentowany w
literaturze międzynarodowej (por. np. Leahy i Whited 1996, Bloom 2009, Baker, Bloom i Davis 2016),
kwestią otwartą pozostaje istotność oraz siła tego wpływu w przypadku gospodarki polskiej 16. W celu
kwantyfikacji wpływu niepewności na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw ekonometrycznej analizie
poddane zostały dane jednostkowe z Szybkiego Monitoringu NBP. W kolejnych sekcjach zaprezentowane
zostaną metodyka badawcza, wyniki oraz podsumowanie.
Metodyka badawcza
Analizie poddane zostały odpowiedzi przedsiębiorstw dotyczące planów rozpoczęcia poważniejszych
inwestycji w horyzoncie kwartalnym (zmienna zerojedynkowa) oraz planów dotyczących skali nakładów
inwestycyjnych w porównaniu do nakładów poniesionych w analogicznym kwartale ubiegłego roku pod
warunkiem dodatnich nakładów inwestycyjnych (zmienna uporządkowana o 5 wartościach: znacznie
mniejsze, nieznacznie mniejsze, porównywalne, nieznacznie większe, znacznie większe).
Dane mają charakter panelowy i obejmują okres od II kw. 2011 r. (plan rozpoczęcia inwestycji) lub IV kw.
2011 r. (skala nakładów inwestycyjnych) do IV kw. 2016 r. W przypadku wszystkich modeli katalog
zmiennych objaśniających jest ten sam i obejmuje ocenę niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej (5
poziomów od bardzo niskiej do bardzo wysokiej) oraz m.in. oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej, stopień
wykorzystania mocy produkcyjnych, prognozy popytu, oceny płynności i regulowania zobowiązań.

Badanie Popowskiego i Sawickiej (2008) bazujące na danych z 2005 r. wykazało, że wpływ niepewności na inwestycje jest
negatywny, ale wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw, których majątek nie jest łatwo zbywalny. Praca Brzozowskiego i
Nehrebeckiej (2016) wykazało natomiast, że polskie przedsiębiorstwa zwiększały w latach 1995-2012 poziom oszczędności w
reakcji na wzrost niepewności makroekonomicznej.
16
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Modele dla planów rozpoczęcia inwestycji oraz skali nakładów inwestycyjnych wyestymowano
warunkową metodą największej wiarygodności (WMNW) oraz metodą pseudo/quasi-największej
wiarygodności (pseudo/quasi-MNW) jako odpowiednio panelowy logit z efektami stałymi oraz panelowy
uporządkowany logit z efektami stałymi. W pierwszym przypadku zastosowano estymator Chamberlaina
(1980), w drugim zaś – estymator BUC (Blow-Up and Cluster) autorstwa Baetschmanna, Stauba i
Winkelmanna (2015) z wykorzystaniem kodu opracowanego przez Dickersona, Hole’a i Munforda (2014) 17.
Ponadto oszacowano również modele rozszerzone o interakcje poziomu niepewności z rokiem badania.
Pozwoliło to przeanalizować specyfikę wpływu niepewności na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w
2016 r. na tle lat wcześniejszych.
Wyniki
W świetle uzyskanych wyników wpływ niepewności na decyzję rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo
poważniejszych inwestycji jest niesymetryczny. O ile obniżenie niepewności poniżej poziomu
umiarkowanego nie zwiększa istotnie prawdopodobieństwa podjęcia decyzji inwestycyjnej, o tyle
niepewność wyższa niż umiarkowana zdecydowanie je ogranicza. Szansa podjęcia decyzji inwestycyjnej
przez przedsiębiorstwo, które ocenia niepewność jako wysoką i bardzo wysoką wynosi odpowiednio 79% i
44% szansy podjęcia takiej decyzji przez przedsiębiorstwo oceniające niepewność jako umiarkowaną.
Niepewność wpływa istotnie również na skalę inwestycji. Istotny wpływ na skalę nakładów
inwestycyjnych mają zarówno niższe, jak i wyższe niż umiarkowany poziomy niepewności. Asymetria
wpływu niepewności przejawia się natomiast w wartości oszacowań ilorazów szans – wpływ niepewności
jest większy, gdy przekracza ona poziom umiarkowany niż w sytuacji, gdy jest od niego niższa. Szansa, że
przedsiębiorstwo, które ocenia niepewność jako niską lub bardzo niską znacząco zwiększy skalę nakładów
inwestycyjnych w relacji rocznej stanowi odpowiednio 111% i 124% szansy dla przedsiębiorstwa, które
poziom niepewności ocenia jako umiarkowany. Analogiczne oszacowania dla przedsiębiorstwa, które
ocenia niepewność jako wysoką i bardzo wysoką wynoszą 76% i 65%.
Tabela 2 Oszacowania ilorazów szans przy zmiennych kodujących oceny niepewności w modelach dla
planów rozpoczęcia inwestycji oraz skali nakładów inwestycyjnych
plany rozpoczęcia inwestycji
ocena niepewności:
bardzo niska
niska
umiarkowana (poziom bazowy)
wysoka
bardzo wysoka
brak odpowiedzi
p-value testu na łączną istotność (bez
braku odpowiedzi)
liczba obserwacji

iloraz szans
1,07
1,02
1,00
0,79
0,44
0,64

p-value
0,43
0,74
0,00
0,00
0,18

skala nakładów
inwestycyjnych
iloraz szans
p-value
1,24
0,02
1,11
0,05
1,00
0,76
0,00
0,65
0,01
0,94
0,86

0,00

0,00

33843

25067

Wedle wiedzy autora niniejszego badania nie opracowano dotąd estymatorów MNW dla panelowych modeli zmiennych
zerojedynkowych i uporządkowanych z efektami stałymi, które wykazywałyby satysfakcjonujące własności statystyczne.
Główną przeszkodę stanowi problem parametrów zakłócających (incidental parameters problem) (zob. np. Greene 2004 oraz
Baetschmann et al. 2015).
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Włączenie do szacowanych modeli interakcji z rokiem badania pozwala przeanalizować specyfikę wpływu
niepewności na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w 2016 r. na tle lat wcześniejszych. W świetle
uzyskanych oszacowań rok 2016 charakteryzował się bardzo silnym negatywnym wpływem wysokiej i
bardzo wysokiej niepewności na samą decyzję o podjęciu lub niepodjęciu inwestycji. Wynik ten ma o tyle
kluczowe znaczenie, że pozwala wyjaśnić skalę wyhamowania zagregowanej aktywności inwestycyjnej w
sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r. w kontekście podwyższonych – na tle poprzednich lat –
ocen niepewności sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.
Wykres 94 Oszacowania ilorazów szans oraz statystyczna istotność interakcji wysokiego i bardzo
wysokiego poziomu niepewności z rokiem w modelu dla planów rozpoczęcia inwestycji
wysoka niepewność

Źródło: Szybki Monitoring NBP

bardzo wysoka niepewność

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Literatura
Baetschmann G., K. E. Staub, R. Winkelmann (2015), Consistent estimation of the fixed effects ordered
logit model, Journal of the Royal Statistical Society Series A, 178(3), pp. 685-703.
Baker S., N. Bloom, S. Davis (2016), Measuring Economic Policy Uncertainty, Quarterly Journal of
Economics, 131(4), pp. 1593-1636.
Bloom N. (2009), The impact of uncertainty shocks, Econometrica, 77(3), pp. 623-685.
Chamberlain G. (1980), Analysis of Covariance with Qualitative Data, The Review of Economic Studies,
47(1), 225-238.
Dickerson A., A. R. Hole, L. A. Munford (2014), The relationship between well-being and commuting
revisited: Does the choice of methodology matter?, Regional Science and Urban Economics, 41, pp. 321-329.
Greene W. (2005 ),The behaviour of the maximum likelihood estimator of limited dependent variable
models in the presence of fixed effects, Econometrics Journal, 7(1), pp. 98-119.
Knight F. H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Boston / New York, Houghton Mifflin Company.
Leahy J. V., T. M. Whited (1996), The Effect of Uncertainty on Investment: Some Stylized Facts, Journal
of Money, Credit and Banking, 28(1), pp. 64-83.
Nehrebecka N., M. Brzozowski (2016), Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności
przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, 5(285), s. 51-69.
Popowski P., A. Sawicka (2008), Wybrane aspekty oddziaływania niepewności na decyzje
inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Wyniki badania empirycznego, Bank i Kredyt, 5/2008, pp. 3-20.

41

Szybki Monitoring NBP

Inwestycje

Finansowanie inwestycji
Inwestycje finansowane są nadal głównie z własnych środków, ale do większych inwestycji potrzebny
kredyt. Dane ze sprawozdań finansowych, jak i dane ankietowe z Szybkiego Monitoringu wskazują, że
podstawowym źródłem finansowania działalności rozwojowej są nadal środki własne przedsiębiorstw.
Jednocześnie mimo sprzyjających warunków na rynku kredytowym, na które składają się historycznie
niskie stopy procentowe NBP i wysoka dostępność kredytów, obniżona (w stosunku do długookresowych
średnich) pozostaje rola kredytów bankowych. Według danych statystyki publicznej 71,3% nakładów na
inwestycje poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w 2015 r. (ostatnie dostępne dane dla
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników) zostało pokrytych z własnych zasobów, a
jedynie 12,7% - z kredytów i pożyczek18. Niewielki wzrost znaczenia kredytów w ostatnich latach nastąpił
równolegle z przyspieszeniem wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach w okresie 2014-2015, jednak dane
z Szybkiego Monitoringu na razie nie zapowiadają zmiany długookresowych tendencji. Podstawą takich
oczekiwań jest zarówno nierosnący ze strony przedsiębiorstw popyt na kredyt oraz plany inwestorów,
które pokazują, że rozpoczynane w ciągu kwartału inwestycje będą realizowane najczęściej w oparciu o
wewnętrzne finansowanie. W II kw. 47,3% badanych inwestorów (nieznacznie powyżej średniej
wieloletniej) planuje sfinansować nowe przedsięwzięcia ze środków finansowych wypracowanych w
przedsiębiorstwie, a 24,6% - z kredytów bankowych (poniżej średniej wieloletniej).
Wykres 95 Źródła finansowania nakładów
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Udział inwestorów deklarujących dane źródło jako główne źródło
finansowania nowych inwestycji. Podgrupa inwestorów planujących
nowe inwestycje
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Kategoria ta ze względu na układ sprawozdania finansowego obejmuje jedynie kredyty i pożyczki krajowe. Kredyty
zagraniczne wykazywane są natomiast w osobnej pozycji, ale już bez pożyczek, co nie pozwala na łączne ujęcie zadłużenia
kredytowo-pożyczkowego. Kredyty zagraniczne pokrywają jednak tylko niewielką część wydatków inwestycyjnych (0,7%).
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Wykres 97 Główne źródło finansowania a dynamika inwestycji
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Dotychczasowe wyniki Szybkiego Monitoringu pokazują tymczasem, że dynamika wzrostu inwestycji
jest wyraźnie zróżnicowana w zależności od źródeł finansowania inwestycji. W szczególności
przedsiębiorstwa opierające finansowanie inwestycji na kredytach bankowych planują wyższy wzrost skali
nakładów (wyższe saldo dużych zmian inwestycji w planach kwartalnych i rocznych) niż firmy bazujące
głównie na własnych środkach finansowych. Świadczy to o tym, że kredyty bankowe wykorzystywane są
przy realizacji zadań inwestycyjnych wymagających większych nakładów.

43

Szybki Monitoring NBP

Inwestycje

Ramka 5 Inwestycje w transporcie, energetyce i branży wodnej
Zgodnie z danymi ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw spadek inwestycji w 2016 r. wyraźnie
koncentrował się w branżach silnie powiązanych z sektorem publicznym, tj. w transporcie, energetyce
oraz przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą wody i zagospodarowywaniem odpadów (podobne
sektory odnotowały spowolnienie inwestycji na Węgrzech19). W IV kw. skala redukcji w tych grupach
pogłębiła się i w transporcie oraz branży wodnej nakłady na inwestycje były o ponad połowę niższe niż
przed rokiem. Poza tymi sekcjami inwestycje w końcu roku zaczęły obniżać również przedsiębiorstwa
usługowe (spadek o 6,8%).
Wykres 98 Wkład do stopy wzrostu inwestycji wg
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Na podstawie wyników Szybkiego Monitoringu NBP w najbliższych kwartałach można oczekiwać
poprawy aktywności inwestycyjnej w branżach, które najmocniej przyczyniły się do obniżenia nakładów
sektora przedsiębiorstw w ub.r. Największe przyspieszenie inwestycji zapowiada energetyka (wysokie
saldo zmian skali inwestycji do końca roku, w tym także tzw. saldo dużych zmian), ale optymizm rośnie
także w transporcie i przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą wody. Dla realizacji inwestycji w
energetyce i w przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą wody i zagospodarowywaniem odpadów
istotne mogą być jednak szczególnie otoczenie prawno-podatkowe - w obu tych grupach kwestie
wynikające z przepisów prawnych i podatkowych były najczęściej wymieniane wśród barier
ograniczających inwestycje. Branża energetyczna stoi dodatkowo przed problemem dalszego spadku cen
energii (wg Szybkiego Monitoringu NBP w energetyce obserwowane jest nadal ujemne saldo cen własnych,
ponadto poziom cen hurtowych na giełdach energii jest najniższy od 2002 r.). Ogólnie jednak bariery dla
inwestycji realizowanych w energetyce i branży wodno-odpadowej są relatywnie słabsze niż w pozostałych
sekcjach działalności (niższy odsetek firm informujących o trudnościach ograniczających realizowane
inwestycje).
Na przyspieszenie dynamiki inwestycji w transporcie wpływ będzie mieć poprawa w postępowaniach

19
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przetargowych w PKP (wg danych F-01 grupa „działalność usługowa wspierająca transport lądowy”, do
której zalicza się PKP, ma 45% udział w inwestycjach branży transportowej). W 2017 r. spółka planuje
podpisać umowy, których wartość kosztorysowa szacowana jest na 29 mld zł, co (po odjęciu
przewidywanych oszczędności) oznacza realizację w tym roku 1/3 planu określonego w Krajowym
Programie Kolejowym. Łącznie z umowami podpisanymi w ub.r. stopień zaawansowania KPK do końca
tego roku powinien sięgać 50%. Według władz PKP postęp ten powinien pozwolić na pełne wykorzystanie
całego, wynoszącego niemal 67 mld zł., budżetu dla inwestycji w infrastrukturę kolejową w horyzoncie
planowania20. Z mniejszym optymizmem szanse realizacji całego planu ocenia jednak Ministerstwo
Rozwoju, które nie wyklucza alternatywnego zagospodarowania funduszy21.
Zgodnie z wynikami Szybkiego Monitoringu prognozy inwestycji w przedsiębiorstwach transportowych
po słabym ubiegłym roku poprawiają się (dodatnie saldo dużych zmian inwestycji w planach rocznych).
Poziom inwestycji w branży transportowej zależy przede wszystkim od możliwościami finansowania
inwestycji z własnych środków. Niedostateczne środki własne są bowiem obecnie najważniejszą barierą
ograniczającą inwestycje w transporcie, a przy tym transport relatywnie rzadziej korzysta z kredytów
bankowych przy finansowaniu inwestycji.
Inwestycje w sekcjach PKD notujących spadek inwestycji w 2017 r.
Wykres 100 Dynamika (r/r, dane kwartalne, c.

Wykres 101 Planowana zmiana wielkości nakładów

bieżące)

ogółem w perspektywie roku r/r (saldo zmian)

140

50

120

40

100

30

80

20

60

10

40

0

20

-10

0

-20

-20

-30

-40

-40

-60

2012

2013

budownictwo

2014
energetyka

2015
transport

2012

2016
usługi

Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP

woda

2013

energetyka

2014
transport

2015
woda

2016
budownictwo

2017
usługi

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Ubiegły rok przyniósł silny spadek popytu na usługi budowlane wywołany spadkiem liczby przetargów
(wg wyników Szybkiego Monitoringu NBP prawie 28% badanych firm budowlanych kieruje swoje usługi
głównie do odbiorców z sektora publicznego), przy jednoczesnym ograniczaniu inwestycji budowlanych
sektora przedsiębiorstw. W efekcie przedsiębiorstwa budowlane musiały zrewidować także własne plany
inwestycyjne, co skutkowało głęboką redukcją inwestycji w tym sektorze (wg danych F-01 inwestycje w
budownictwie zostały obniżone w ub.r. o 21% r/r). Nieco niższe tempo tych redukcji w końcówce ub.r. oraz
wyniki Szybkiego Monitoringu NBP sugerują, że w 2017 r. sytuacja w budownictwie powinna się powoli
poprawiać. Prognozy dla inwestycji w budownictwie na II kw., jak i do końca tego roku są bowiem
pozytywne. Możliwości realizacji inwestycji w budownictwie będą jednak warunkowane wielkością
20
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popytu. Bariera popytowa jest obecnie głównym czynnikiem ograniczającym skalę inwestycji
realizowanych w budownictwie a przedsiębiorstwa budowlane zgłaszają dalsze obawy o poziom
zapotrzebowania na prace budowlane. Wskazuje na to silna korekta (prawdopodobnie nadmiernie
optymistycznych) oczekiwań popytowych w przedsiębiorstwach tego sektora od początku tego roku.
Na tle osłabionej aktywności inwestycyjnej sektora przedsiębiorstw w ubiegłym roku wyraźnie lepszą
sytuacją wyróżniała się branża handlowa, w której dynamika wzrostu inwestycji była dodatnia i
przyspieszała w ub.r. (wzrost nakładów o 16,2% w IV kw. i o 7% w całym ub.r.). Związane jest to ze
zróżnicowaniem sytuacji sektora przedsiębiorstw na skutek oddziaływania w gospodarce pozytywnego
impulsu ze strony popytu konsumpcyjnego i negatywnego - ze strony popytu inwestycyjnego. Nakłady
zwiększały przedsiębiorstwa we wszystkich segmentach sektora handlowego, zaś najszybszy wzrost
inwestycji miał miejsce w branży zajmującej się handlem samochodami. Rozwojowi sektora handlowego
sprzyja rosnąca konsumpcja, wspierana programem Rodzina 500 plus oraz dobra sytuacja gospodarstw
domowych. Wyniki Szybkiego Monitoringu zapowiadają kontynuację tendencji rozwojowych w handlu.
Wysoki optymizm inwestorów w branży handlowej, zarówno w planach kwartalnych jak i rocznych
pozwala oczekiwać w tej grupie przyspieszenia wzrostu inwestycji w tym roku (saldo zmian inwestycji w
planach rocznych jest wyższe niż w pop.r.). Dla inwestycji realizowanych w handlu istotne znaczenie, obok
wewnętrznych zdolności finansowania, mają regulacje prawne i przepisy podatkowe.
Mniej korzystne są perspektywy inwestycyjne w przetwórstwie przemysłowym. Dane GUS pokazują silne
hamowanie dynamiki inwestycji w tej grupie przedsiębiorstw od drugiej połowy 2015 r. W IV kw. ub.r.
dynamika inwestycji w przetwórstwie nadal się obniżała, mimo już niższej bazy sprzed roku (w IV kw.
2015 r. dynamika wzrostu inwestycja wyhamowało z dwucyfrowego tempa) ostatecznie osiągając lekko
dodatnią wartość. Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP nie zapowiadają na razie odbicia inwestycji w
przetwórstwie. Wskazuje na to nadal obniżony, po silnym spadku w początku tego roku, optymizm
inwestorów w tej branży. Spadek dotychczas dodatniego salda w planach rocznych (obniżony komponent
dużych zmian skali inwestycji) może sugerować dalsze osłabienie dynamiki inwestycji.
Wykres 102 Inwestycje w sekcjach PKD notujących wzrost inwestycji w 2017 r.
Dynamika (r/r, dane kwartalne, c. bieżące)

Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w
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Finansowanie i sytuacja płynnościowa
Struktura finansowania
Popyt firm na finansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych, w tym kredytem bankowym wolno
rośnie, ale jest to wzrost nie skutkujący zasadniczą zmianą struktury finansowania. W IV kw. ub.r.
wskaźnik ogólnego zadłużenia, mierzony udziałem kapitałów obcych w sumie bilansowej sektora, lekko
wzrósł (zarówno w relacji rocznej, jaki i kwartalnej) między innymi za sprawą wzrostu zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Z drugiej strony utrzymujące się słabe tempo
wzrostu kapitałów własnych skutkowało niewielkim spadkiem udziału kapitałów własnych w sumie
bilansowej. Kapitały własne przedsiębiorstw wzrosły w tempie nie przekraczającym 3% r/r czwarty kwartał
z rzędu, co w porównaniu z latami ubiegłymi stanowi relatywnie słaby wzrost. Struktura terminowa
zadłużenia sektora przedsiębiorstw pozostaje względnie stabilna – zobowiązania długoterminowe
wyniosły nieco ponad 15%, a zobowiązania krótkoterminowe przekraczają nieco ponad 25% pasywów,
udział rezerw na zobowiązania i RMK pozostał na poziomie sprzed roku. Konsekwentnie obniża się
odsetek przedsiębiorstw, u których wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przekracza wartość
aktywów przedsiębiorstwa – obecnie jest to mniej niż 5% populacji. Ponadto, w trendzie rosnącym
pozostaje odsetek przedsiębiorstw przeznaczających kapitały trwale zaangażowane w przedsiębiorstwo
(kapitały obce długoterminowe oraz własne) na zaspokojenie zapotrzebowania na środki niezbędne do
zapewnienia bieżącej działalności, tzw. kapitał pracujący. Nadwyżkę kapitałów stałych ponad aktywa
trwałe posiadało już 72,4% badanych firm, a nieco ponad 57% przedsiębiorstw finansowało w całości
aktywa trwałe kapitałem własnym.
Wykres 103 Wskaźniki struktury finansowania

Wykres 104 Odsetek przedsiębiorstw, u których
kapitał własny przekracza wartość aktywów
trwałych oraz odsetek przedsiębiorstw, u których
zadłużenie ogółem nie przekracza sumy aktywów
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Zainteresowanie przedsiębiorstw utrzymywaniem wysokiego bezpieczeństwa finansowego pozostaje
wysokie. Suma bilansowa sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 5% w relacji rocznej zapewniając
stabilny wzrost sektora. Struktura finansowania zmieniła się w niewielkim stopniu, a dynamika zmian,
które zdecydowały o wzroście sumy bilansowej po stronie pasywnej, można określić jako bezpieczne z
punktu widzenia stabilności kapitałowej całego sektora. Po stronie aktywnej, na dynamikę zmian sumy
bilansowej świadczącej o nieco większym wzroście wielkości sektora przedsiębiorstw w porównaniu do
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poprzedniego kwartału, ale porównywalnego tempa wzrostu z analogicznym okresem poprzedniego roku,
wpłynął głównie wyższy wzrost inwestycji i należności krótkoterminowych.
Wykres 105 Dynamika zmian pasywnej strony
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu
jej głównych składowych (r/r)

Wykres 106 Dynamika zmian aktywnej strony
sumy bilansowej i struktura wpływu jej głównych
składowych (r/r)
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Kredyt bankowy i jego dostępność
W 2016 r. zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek rosło umiarkowanie, na co wpływ miało w głównej
mierze

pozostające

w

tendencji

wzrostowej

zadłużenia

z

tytułu

kredytów

i

pożyczek

długoterminowych. Po okresach obniżającej się dynamiki w IV kw. 2016 r. wzrosło również zadłużenie
z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych22. Z uwagi na podobne tempo przyrostu zobowiązań
kredytowych i/lub pożyczkowych względem zobowiązań ogółem, udział całkowitego zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek pozostał na poziomie ok. 30% sumy zobowiązań sektora. Wartość kredytów i
pożyczek krótkoterminowych stanowiła ok. 35% całkowitego zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu
kredytów i pożyczek.
Udział przedsiębiorstw23 korzystających z jakiejkolwiek (pod względem terminów) formy kredytu i/lub
pożyczki pozostał w trendzie spadkowym – na koniec roku wyniósł nieco ponad 65% próby. Obecnie
około 36% przedsiębiorstw wykazuje stałe zapotrzebowanie na krótko-, jak i długoterminowe finansowanie
bankowe

i/lub

pożyczkowe.24

Zmniejszanie

się

populacji

przedsiębiorstw

korzystających

z

kredytów/pożyczek przy równoczesnym nominalnym wzroście wielkości zadłużenia kredytowego sektora
przedsiębiorstw potwierdza utrzymujący się w tendencji rosnącej wskaźnik koncentracji zadłużenia z
tytułu kredytów i pożyczek. Odsetek firm zadłużających się na krótkie terminy pozostaje znacznie wyższy
niż odsetek firm wykazujących zadłużenie długoterminowe. Popyt przedsiębiorstw na kredyty i/lub

22

Do końca 2011 r obliczony na podstawie pozycji: ”Kredyty i pożyczki od jednostek pozostałych”, od 2012 r. pozycja kredyty i
pożyczki obejmuje również pożyczki od jednostek powiązanych.
23 W populacji F-01/I-01
24

Zmiana metody prezentowania danych nt. zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek wprowadzona przez
GUS przyczyniła się do przesunięcia krzywej informującej o odsetku kredytobiorców o ok. 3 pkt. proc. w relacji do okresu
bezpośrednio przed zmianą.

48

Szybki Monitoring NBP

Finansowanie i sytuacja płynnościowa

pożyczki krótkoterminowe wynika z częściej pojawiającego się zapotrzebowania na finansowanie
działalności bieżącej.
Wykres 107 Dynamika zadłużenia
kredytów i pożyczek (r/r)25

z

tytułu

Wykres 108 Odsetek kredytobiorców i /lub
pożyczkobiorców26
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Dane statystyki bankowej NBP wskazują, że w pierwszych miesiącach 2017 r tempa wzrostu wielkości
zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw spadało, przy czym wciąż utrzymuje się wzrost kredytów
inwestycyjnych na poziomie 8,9% r/r, oraz mniejszy niż w okresach poprzednich wzrost kredytów o
charakterze bieżącym (wzrost o 1,8% r/r)27. Na koniec lutego br. tempo przyrostu zadłużenia kredytowego
całego sektora przedsiębiorstw sięgnęło nieco ponad 3,2% r/r i niemal nie zmieniło się w relacji kwartalnej
(wzrost o 0,08% kw/kw)28. W pierwszych miesiącach 2017 r. tempo wzrost zadłużenia kredytowego sektora
przedsiębiorstw było najniższe od początku 2014 r.29 O wzroście zadłużenia kredytowego dużych firm
zdecydowało utrzymujące się zapotrzebowanie na kredyty inwestycyjne30. Z kolei na wzrost zadłużenia
kredytowego sektora MSP złożył się popyt na kredyty inwestycyjne, i w mniejszym stopniu na kredyty
operacyjne.31 Obserwowany spadek tempa wzrostu kredyt dla przedsiębiorstw w I kw. br. sugeruje niski
odsetek przedsiębiorstw, które poinformowały, że ubiegały się w tym okresie o kredyt – z badań
ankietowych sektora przedsiębiorstw wynika, że tylko 16% badanych firm ubiegało się o kredyt. Częściej
zapotrzebowanie na kredyt zgłaszały duże przedsiębiorstwa (głównie przedsiębiorstwa zatrudniające

Zmiana metody ujmowania kredytów i pożyczek po 2011 r. spowodowała jednoroczny brak porównywalności danych.
Do końca 2011 r pozycja: ”Kredyty i pożyczki od jednostek pozostałych”, od 2012 r. pozycja kredyty i pożyczki obejmuje
również pożyczki od jednostek powiązanych, zmiana spowodowała potrzebę przeskalowania szeregów. Odsetki
kredytobiorców w latach 2006-2011 powiększono o różnicę średniego odsetka kredytobiorców/pożyczkobiorców w latach 20122016 i latach 2006-2011, aby wyeliminować wzrost odsetka kredytobiorców spowodowany włączeniem do pozycji kredyty i
pożyczki od jednostek pozostałych pożyczek od jednostek powiązanych.
27 Dane finansowe sektora bankowego: www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa
28 Zmiana roczna kredytów i pożyczek ogółem na danych statystyki bankowej została policzona na danych miesięcznych,
zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem dla I kw. 2017 r. została policzona na danych za styczeń i luty 2017 r.
29 Według danych statystyki bankowej NBP w całym sektorze przedsiębiorstw odnotowano spadek o 0,6% r/r kredytów na
nieruchomości.
30 Według danych NBP w sektorze dużych przedsiębiorstw kredyty zaciągane na duże kwoty, tj. inwestycyjne w styczniu br.
wzrosły o 10% r/r, a kredyty na nieruchomości wzrosły o ok. 9% r/r, spadek zadłużenia odnotowano w segmencie kredytów
operacyjnych (o 2,9% r/r). Przy ponad 33% udziale kredytów inwestycyjnych w całości kredytów udzielonych sektorowi
dużych przedsiębiorstw i niemal 40% udziale kredytów operacyjnych wzrost kredytu ogółem w tym sektorze sięgnął 2,6% w
ujęciu rocznym.
31 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora bankowego na koniec stycznia br. w sektorze MSP tempo wzrostu
kredytów inwestycyjnych wyniosło 3,8 %, a kredyty operacyjne wzrosły o 1,2 % r/r, spadły natomiast kredyty na nieruchomości
o 7% r/r, co ostatecznie przełożyło się na wzrost zadłużenia kredytowego sektora MSP o 2,5% r/r.
25
26
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powyżej 2000 osób), co zresztą było spójne z oczekiwaniami banków, które spodziewały się wzrostu
popytu w segmencie kredytów długoterminowych ze strony tej klasy przedsiębiorstw32.
Zapotrzebowanie na kredyt w sektorze przedsiębiorstw pozostaje zróżnicowane na poziomie sektorów i
klas wielkości, co jest częściowo pochodną źródeł wzrostu popytu w gospodarce. W IV kw. ub.r. na
zmiany tempa wzrostu zadłużenia ogółem z tytułu kredytów i pożyczek całego sektora wpłynęło m.in.
silne przyspieszenie tempa wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw z sekcji Przetwórstwo przemysłowe
(zadłużenie długoterminowe), a także wzrost zadłużenia pozostałych firm usługowych (poza handlem i
transportem). Z kolei w Budownictwie, Energetyce oraz sekcji przedsiębiorstw zajmujących się
dostarczaniem wody i usług kanalizacyjnych zadłużenie kredytowe zmniejszyło się (zarówno krótko-, jak i
długoterminowe). Popyt na kredyt w przetwórstwie przemysłowym, utrzymujący się wyraźnie powyżej
średniej w całej populacji, może wynikać z widocznego w tej sekcji wysokiego tempa produkcji
przemysłowej,33 napędzanej między innymi wysokim popytem zagranicznym. Przyrost popytu na kredyt
wśród firm produkujących dobra konsumpcyjne trwałe można wiązać m.in. z utrzymującym się wysokim
popytem wewnętrznym stymulowanym programem Rodzina 500 plus. W Górnictwie natomiast
odnotowano wzrost zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (silnie w Górnictwie rud
metali oraz Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego), zadłużenie krótkoterminowe wzrosło
natomiast w Górnictwie węgla kamiennego i brunatnego.
Analizując z kolei wpływ klas zatrudnienia we wzrost zadłużenia sektora z tytułu kredytów i pożyczek dał
się zauważyć wyraźny wzrost wkładu przedsiębiorstw zatrudniających od 500 do 2000 osób. Z kolei
przedsiębiorstwa z sektora MSP rzadziej (zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i w odniesieniu do sektora
dużych przedsiębiorstw) zapowiadały ubieganie się o finansowanie bankowe w I kw. br. i częściej
zgłosiły odmowne rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank.
Wykres 109 Wkład sekcji PKD do tempa wzrostu

Wykres 110 Wkład klasy zatrudnienia do tempa

zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (r/r)

wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
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Szerzej: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_1.pdf
„Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2017 roku”, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/dynamika-produkcji-przemyslowej-i-budowlano-montazowej-wlutym-2017-roku,5,61.html
32
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Za czynnik, który mógł zdecydować o spadku tempa wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw w I kw. br.
można uznać zaostrzanie polityki kredytowej przez banki. Według bankowych deklaracji, zaostrzeniu
ulec miały pozaodsetkowe warunki kredytowania, a także wymagania dotyczące zabezpieczeń. Zgodnie z
deklaracjami banków kredyty miały być dostępne w mniejszych kwotach i na krótsze okresy. Zaostrzenie
warunków kredytowych, jakie nastąpiło było podyktowane wzrostem ryzyka kredytowania niektórych
branż, w tym: branży węglowej, branży energii odnawialnej (farmy wiatrowe)34, branży paliwowej, branży
nieruchomości komercyjnych.35 Zgodnie z zapowiedziami banków o dalszym zaostrzaniu polityki
kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw 36, sektor MSP zgłaszał trudności z uzyskaniem
finansowania bankowego, a konsekwentnie największe problemy z dostępnością kredytów miały
przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające do 50 osób.
Dostępność kredytu jest wciąż wysoka o czym świadczy rosnący odsetek zaakceptowanych wniosków
kredytowych. Zdolność do uzyskania finansowania bankowego różni się jednak między klasami
wielkości, branżami czy grupami firm sklasyfikowanymi według oceny perspektyw popytu na własne
produkty. Tradycyjnie więcej problemów z pozyskaniem kredytu miały przedsiębiorstwa mniejsze oraz
działające w branżach uznanych przez banki za obarczone większym ryzykiem. Zasadnicza część popytu
na kredyt jest zgłaszana przez przedsiębiorstwa, które są w dobrej sytuacji ekonomicznej i spełniają
restrykcyjne warunki kredytowe, co powoduje, że dostępność kredytów utrzymuje się na wciąż wysokim
poziomie. Mimo niewielkiego spadku odsetka przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt w większości
analizowanych klas, niemal wszędzie odnotowano wzrost pozytywnych rozpatrzeń wniosków. W I kw. br.
w badanej próbie niemal 90% firm ubiegających się o kredyt otrzymało pozytywną decyzję kredytową.
Nieadekwatna do wymogów bankowych zdolność kredytowa przedsiębiorstw wciąż jest najczęstszym
powodem odmowy udzielenia kredytu przez banki. Aczkolwiek brak wymaganych zabezpieczeń
pozostaje najrzadziej wymienianym przez badane przedsiębiorstwa powodem odrzucenia wniosku
kredytowego, to w I kw. br. odsetek odmów z tego tytułu był wymieniany częściej niż w ostatnim kwartale
ubiegłego roku. Wynik ten wpisuje się w zapowiedzi banków odnośnie do wzrostu wymagań dotyczących
przedstawianych zabezpieczeń w procesie ubiegania się o kredyt. W przypadku ok. 9% firm z sektora MSP,
którym w I kw. br. banki odmówiły udzielenia kredytu, najczęściej wymienianą przyczyną był brak
zdolności kredytowej. Z kolei wśród dużych przedsiębiorstw, którym odmówiono udzielenia kredytu (w I
kw. było to ok. 5% przedsiębiorstw) przybyło w relacji do ubiegłego kwartału odmów z powodu braku
stosownych zabezpieczeń i braku zdolności kredytowej. Pod pojęciem innych przyczyn jako powodu
nieuzyskania finansowania bankowego można rozumieć: trudne do oszacowania przez bank ryzyko
przedsięwzięcia, brak niezbędnej dokumentacji, trudne do oszacowania (np. z uwagi na ich silną
zmienność bez wyraźnej sezonowości) przyszłe przepływy gwarantujące spłatę kredytu.

O zrealizowaniu straty rocznej w 2016 r. w wyniku zawiązania rezerw na kredyty od farm wiatrowych poinformował BOŚ,
który widzi wyraźne zagrożenia dla portfela kredytowego w relacji do farm wiatrowych w wyniku niekorzystnego otoczenia
regulacyjnego: https://www.bosbank.pl/files/file_319/RB-10-2017.pdf
35 Szerzej w raporcie NBP „Sytuacja na rynku kredytowym” www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_1.pdf
36 Szerzej: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_1.pdf
34
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W IV kw. 2016 r. zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego pozostała bardzo
wysoka,

co

potwierdzają

dane

statystyki

bankowej

NBP.

Ankietowane

przedsiębiorstwa

poinformowały natomiast o niewielkim pogorszeniu zdolności do terminowej obsługi zadłużenia
kredytowego w I kw. br. W IV kw. br. zdolność badanych przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej (wyrażona jako wskaźnik obsługi zadłużenia z nadwyżki
finansowej) była wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.37 Na poprawę zdolności
wyrażoną wskaźnikiem obsługi zadłużenia z nadwyżki finansowej wpłynął niższy wzrost wartości rat
kapitałowych oraz kosztów odsetkowych niż wyniku finansowego netto. Z kolei w I kw. br. odsetek
badanych firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia kredytowego lekko się obniżył (spadek o 1
pkt. proc kw/kw i 0,5 pkt. proc r/r), ale wciąż pozostaje na poziomie wyraźnie powyżej średniej
długookresowej. Umiarkowane zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pomocą
kredytu bankowego i równoczesne ubieganie się o kredyt firm w dobrej sytuacji sprzyja utrzymywaniu się
wysokiej zdolności do obsługi kredytowej przejawiającą się niskim udziałem kredytów o obniżonej jakości
w sumie kredytów udzielonych sektorowi przedsiębiorstw. Na koniec stycznia br. udział należności z
utratą wartości wyniósł zaledwie 8,6% (był niższy o 1 pkt. proc. w relacji do analogicznego okresu
ubiegłego roku). Więcej problemów z obsługą kredytów miał sektor MSP gdzie udział złych kredytów
sięgał ok. 10,2%. W sektorze dużych firm udział należności z utratą wartości stanowił ok. 6,5% należności
ogółem.

37

Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01.
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Wykres 113 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz
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Cena kredytów
Oprocentowanie kredytów złotowych w segmencie kredytów krótkoterminowych, jak i kredytów
długoterminowych pozostało na bardzo niskim poziomie, przejawiając delikatną tendencję wzrostową,
za sprawą wzrostu marż. Zgodnie z decyzją RPP, w I kw. 2017 r. stopa referencyjna NBP pozostała bez
zmian, ale deklarowane średnie oprocentowanie kredytów w ocenie przedsiębiorstw lekko wzrosło.
Wzrosła również mediana oprocentowania krótkoterminowych kredytów złotowych w ujęciu rocznym. Na
zmiany i wysokość oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw wpływ mają: zmiany stawek WIBOR
(1M, 3M, 6M) na rynku międzybankowym, które w I kw. br. nie zmieniły się 39 oraz decyzje banków
odnośnie do zmian wysokości marży od kredytów w wyniku ich subiektywnej oceny sytuacji firmy lub
całej branży. W I kw. br. o wzroście procentowania kredytów zdecydował wzrost marż. W sytuacji niskich
stóp procentowych wpływ marży na wysokość oprocentowania kredytów pozostaje wysoki.
W I kw. 2017 r. wysokość marż pozostała stabilna w większości klas, ale wzrosło zróżnicowanie
rozkładu oprocentowania kredytów złotowych dla przedsiębiorstw – wyższe zróżnicowanie dotyczyło
kredytów krótkoterminowych. Największy wzrost oprocentowania w obu segmentach kredytu
odnotowały firmy górnicze, co jest zbieżne z zapowiedziami banków o zaostrzeniu polityki kredytowej w
relacji do branż obarczonych wyższym ryzykiem. Firmy zajmujące się produkcją dóbr zaopatrzeniowych i
świadczące usługi dla konsumentów drożej pozyskiwały kredyty krótkoterminowe, natomiast
przedsiębiorstwa świadczące usługi nierynkowe, a także zajmujące się gospodarką wodną oraz firmy
dostarczające dóbr inwestycyjnych doświadczyły wzrostu oprocentowania w segmencie kredytów
długoterminowych.

Wyraźne

obniżki

oprocentowania

(zarówno

w

segmencie

krótko-,

jak

i

długoterminowym) odnotowano natomiast w odniesieniu do firm transportowych, a w klasie
przedsiębiorstw dostarczających dóbr konsumpcyjnych nietrwałych wyłącznie w segmencie kredytów
krótkoterminowych.

Wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu rat kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej stanowi relację nadwyżki finansowej
wraz z odsetkami do rat kapitałowych i odsetek.
39 www.bankier.pl
38
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Prognozy popytu na kredyt
Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na II kw. 2017 r. sugeruje coraz niższe wzrosty zadłużenia
kredytowego sektora przedsiębiorstw, a jego rola w finansowaniu działalności przedsiębiorstw będzie
mniejsza niż miało to miejsce w pierwszym kwartale roku. Spadek salda popytu na kredyt odnotowano
w większości analizowanych przekrojów. W większości analizowanych klas, spadek salda wynikał ze
zmniejszenia się odsetka firm zamierzających ubiegać się o przyznanie kredytu, a tylko w nielicznych
klasach przybyło firm (kw/kw), które zapowiadają spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Częściej niż w
I kw. br. po kredyt zamierzają ubiegać się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 500 do 2000 osób.
Najrzadziej intencję aplikowania o kredyt wyrażają firmy zatrudniające do 50 osób, wśród których odsetek
kredytobiorców jest historycznie najniższy. Wśród firm planujących zwiększyć nakłady inwestycyjne
(zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym), odsetek firm planujących zaciągnąć kredyt lekko spadł. Jest
to spójne z deklarowanymi przez przedsiębiorstwa planami utrzymania wysokiego udziału kapitałów
własnych oraz zwiększenia udziału pozabankowych środków obcych w sytuacji rozpoczynania
poważniejszych inwestycji.
Utrzymują

się

wyraźne

różnice

w

zapotrzebowaniu

na

kredyt

między

klasami

wielkości

przedsiębiorstw. Wzrost popytu na kredyt widoczny jest w klasie firm budowlanych, przetwórstwa
przemysłowego, co może mieć związek z utrzymującym się wysokim popytem na produkowane przez nie
dobra. Na rynku nieruchomości utrzymuje się zarówno wysoki popyt, jak i podaż na powierzchnie
mieszkaniowe. Wysoka aktywność na rynku nieruchomości składa się na rosnące zapotrzebowanie na
finansowanie firm budowlanych (w tym deweloperów).40 W przypadku firm górniczych, wśród których
wyraźnie przybyło przedsiębiorstw planujących ubiegać się o kredyty w II kw. br. może to mieć związek z
planami rządu dotyczącymi rozwijania tej branży przemysłu. Trwale wysokie zapotrzebowanie na kredyt
bankowy widoczne jest w klasach przedsiębiorstw oczekujących wzrostu popytu na swoje produkty,
spodziewających się większych zamówień oraz zapowiadających zwiększenie zatrudnienia – czyli klasy
przedsiębiorstw oczekujących korzystnego kształtowania się koniunktury. Wysoki popyt na kredyt
utrzymuje się wśród przedsiębiorstw dostarczających dóbr trwałego użytku, natomiast wzrost
40

Szerzej w: http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_4q_2016.pdf
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zapotrzebowania na kredyt odnotowano wśród firm dostarczających dób konsumpcyjnych nietrwałych, co
należy wiązać z utrzymującą się wysoką dynamiką popytu wewnętrznego.
Wykres 117 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt41
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Finansowanie pozakredytowe: leasing, rynek papierów wartościowych
Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pośrednictwem rynku kapitałowego
pozostaje niskie. Zobowiązania z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych w sumie
zobowiązań

długoterminowych

stanowiły

około

21%.42

Z

kolei

zadłużenie

z

tytułu

emisji

krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych stanowiło ok. 2,2% wartości krótkoterminowych
zobowiązań. W IV kw. ub. r. zmiany kwartalne zadłużenia sektora przedsiębiorstw z tytułu emisji
papierów

wartościowych

były

efektem

niewielkiego

przyrostu

wartości

emisji

papierów

długoterminowych i spadku wartości emisji papierów krótkoterminowych.
Wysoki poziom koncentracji emisji dłużnych papierów wartościowych powoduje, że to właśnie decyzje
największych pod względem obrotów przedsiębiorstw decydują o kierunku zmian agregatu. Obecnie,
każdy kwartyl przedsiębiorstw sklasyfikowanych pod względem obrotów korzysta z emisji papierów
dłużnych jako źródła finansowania, przy czym firmy duże robią to na największą skalę (zarówno w
odniesieniu do krótko-, jak i długoterminowych papierów dłużnych). Ponad 90% wartości dłużnych
papierów wartościowych pozostających w dyspozycji sektora przedsiębiorstw wyemitował czwarty, pod
względem obrotów, kwartyl przedsiębiorstw. Wśród badanych przedsiębiorstw odsetek podmiotów
posiadających zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wciąż nie przekracza 2%.

Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych statystyki bankowej dla I kw. 2017 r. została policzona na danych
za styczeń i luty 2017 r.
41

42

Zmiana metody prezentowania danych nt. zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu dłużnych papierów wartościowych
wprowadzona przez GUS od 2012 r. wpłynęła na wzrost relacji. Obecnie w zobowiązaniach uwidocznione są zobowiązania
zarówno wobec jednostek pozostałych, jak i powiązanych.
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Przedsiębiorstwa coraz częściej, i na coraz większą skalę, korzystają z leasingu. Według Związku
Polskiego Leasingu zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu leasingu rośnie dynamicznie, co nie do końca
znajduje potwierdzenie w sprawozdaniach F-01/I-01. Zasadniczym elementem różnicującym te dwa źródła
danych pozostaje zakres podmiotowy. Sprawozdania F-01/I-01 obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające
ponad 50 osób, czyli zgodnie z danymi ZPL nie pokazują leasingu udzielonego niemal 70% podmiotów
korzystających z tego instrumentu. Niemniej dane GUS pozwalają na oszacowanie tendencji zmian udziału
zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu leasingu w zobowiązaniach ogółem, który w ujęciu kwartalnym
wzrósł. Na koniec 2016 r. z leasingu korzystało około 26% badanych firm, w tym około 10% badanych firm
korzystało z leasingu finansowego, a nieco ponad 16% firm z leasingu operacyjnego. Pełniejszych danych
dotyczących wartości i ilości ruchomości i nieruchomości sfinansowanych leasingiem (jednak bez podziału
na leasing finansowy i operacyjny) dostarcza Związek Polskiego Leasingu, który dysponuje zagregowaną
informacją od leasingodawców reprezentujących 90% rynku leasingu. Według ZPL wartość inwestycji
sfinansowanych przez polskich leasingodawców w 2016 r. wyniosła nieco ponad 58,2 mld zł, przy tempie
wzrostu rynku leasingu sięgającym 16% w ujęciu rocznym.
Rośnie przede wszystkim zainteresowanie przedsiębiorstw nabywaniem ruchomości za pośrednictwem
leasingu. Na koniec 2016 r. łączna wartość sfinansowanych leasingiem ruchomości i nieruchomości
wyniosła nieco ponad 105 mld zł, co odpowiada ok. 30 % wartości udzielonych kredytów bankowych43 (i
jeśli traktować leasing jako źródło finansowania inwestycji przedsiębiorstw, to odpowiada ok. 60 %
kredytów inwestycyjnych i na nieruchomości). W strukturze finansowania leasingiem ponad 42% stanowią
pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze do 3,5t), około 27% to transport ciężki i dalej maszyny i urządzenia
wraz ze sprzętem IT (stanowią niemal 26% sumy finansowania leasingiem). Finansowanie leasingiem
zakupu nieruchomości jest najrzadziej przeprowadzaną transakcją i sięga 1% łącznego finansowania
udzielanego przez firmy leasingowe44. W 2016 r. największy przyrost zakupów leasingowych odnotowano
w relacji do samolotów, statków i kolei (ponad 50% wzrost w ujęciu rocznym), które jednak stanowią
marginalną pozycję w całkowitym finansowaniu leasingiem. Wciąż najważniejszą pozycją, o wysokiej
stopie wzrostu pozostają samochody osobowe i ciężarowe, których finansowanie wzrosło o niemal 30% r/r.
Po raz kolejny odnotowano niewielki spadek finansowania leasingiem pozostałych rodzajów maszyn i
43
44

Według stanu na grudzień 2016 r.: www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa
http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2016/branza-leasingowa-odnotowala-17-1-dynamike
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urządzeń (MiU), co można wiązać z niższym popytem na finansowanie maszyn rolniczych i innych
urządzeń w wyniku wolniejszej absorbcji funduszy unijnych.
Wykres 121 Struktura rynku leasingu w 2016
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Płynność przedsiębiorstw
Płynność sektora utrzymuje się na wysokim, bezpiecznym poziomie. Według danych dotyczących 2016 r.
wysoka płynność sektora jest efektem m.in. dodatniej dynamiki wyniku finansowego (w efekcie
utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu wyniku na sprzedaży tj. 14,9 % r/r) oraz dalszego spadku
nakładów na środki trwałe sektora przedsiębiorstw (spadek o 13,2% r/r 45), skutkującego dalszą akumulacją
najbardziej płynnych aktywów obrotowych. Niewielki wzrost wskaźnika płynności gotówkowej sektora
(spadek na danych odsezonowanych) wynika z różnicy tempa wzrostu składowych wskaźnika – nieco
słabszy wzrost zobowiązań krótkoterminowych (7,3% r/r) nad inwestycjami krótkoterminowymi (wzrost o
8,8% r/r)46, w tym środków pieniężnych (wzrost sięgnął 7,9% r/r). Utrzymujące się wysokie tempo
akumulacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedsiębiorstw potwierdzają dane statystyki
bankowej NBP. W lutym br. dynamika środków pieniężnych gromadzonych przez firmy na rachunkach
bieżących sięgnęła nieco ponad 9% r/r (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to aż 28% r/r).
Zdecydowanie niższa była natomiast dynamika zmian depozytów terminowych, które zwiększyły się o
2,4% w relacji rocznej (aczkolwiek w analogicznym okresie ub. r. widoczny był niemal 4% spadek wielkości
środków zgromadzonych na rachunkach terminowych)47. Środki zdeponowane na rachunkach bieżących
stanowią obecnie ponad 62,2% całkowitych depozytów sektora przedsiębiorstw, co z jednej strony może
wynikać z niewielkiej różnicy w dochodowości lokat bieżących względem lokat terminowych z uwagi na

Spadek
wyrażony
w
cenach
stałych
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2016-roku,12,26.html
46 46 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 udział.
47 W lutym 2017 r. depozyty przedsiębiorstw były wyższe o 6,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale o ok. 2%
niższe niż w miesiącu poprzednim. Na wzrost depozytów ogółem w ujęciu rocznym wpływ miał 9,2% r/r wzrost depozytów
bieżących i 2,4% r/r wzrost depozytów terminowych.
45
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utrzymujące się niskie stopy procentowe, lub też, być efektem procesu gromadzenia łatwo dostępnych
środków na nieprzewidziane wydarzenia czy korzystanie z okazji przynoszących zysk.
Wykres 123 Płynność finansowa (III st.), płynność
szybka (II st.) i płynność gotówkowa (I st.)
0,40
0,38

Wykres 124
Zmiany
wskaźników płynności
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0,36

roczne

składowych

0,34
0,32

0,30

0,95
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płynność finansowa (III st)

płynność finansowa (III st) -s.a.
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płynność gotówkowa (I st) -s.a. (lewa oś)

Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP
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zmiana inwestycji krótkoterm.(r/r)

zmiana zobowiązań krótkoterm. (r/r)

zmiana należności krótkoterm. (r/r)

zmiana aktywów obrotowych (r/r)

Źródło: dane F-01/I-01 GUS, opracowanie NBP

Obserwowane zmiany wskaźników płynności nie są zapowiedzią pogorszenia sytuacji płynnościowej
całego sektora, a jedynie odzwierciedleniem sytuacji niewielkiej grupy firm, reprezentujących
środkową frakcję populacji sklasyfikowanej pod względem sytuacji płynnościowej. Odsetek
przedsiębiorstw informujących o utrzymaniu bezpiecznej sytuacji płynnościowej pozostał na bardzo
wysokim poziomie, wykazując wahania krótkoterminowe. W IV kw. ub.r. odnotowano niewielki ubytek
odsetka przedsiębiorstw utrzymujących poziom płynności gotówkowej powyżej wartości referencyjnej
(wyliczonych na podstawie danych F-01/I-01), niemniej wskaźniki informujący o odsetku firm płynnych
wciąż

pozostaje

na

bardzo

wysokim

poziomie.

Powolny

proces

dekoncentracji

inwestycji

krótkoterminowych (w tym środków pieniężnych) - wskaźniki koncentracji są obecnie na jednym z
niższych poziomów od 2007 r. - wpisuje się w obserwowane zmiany średnich wartości płynności w
kwartylach przedsiębiorstw sklasyfikowanych według poziomu płynności. W dwóch pierwszych i
czwartym kwartylu płynności średnia płynność gotówkowa nieznacznie wzrosła. W trzecim kwartylu
średnia, jak i wartość medianowa wskaźnika płynności gotówkowej lekko się obniżyła (z poziomu 0,21 do
poziomu 0,19) i właśnie ta zmiana może wyjaśniać niewielki ubytek odsetka przedsiębiorstw
utrzymującego poziom płynności powyżej wartości referencyjnej. W ujęciu sektorowym niewielki spadek
wskaźników płynności odnotowano wśród przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem wody i
odprowadzaniem ścieków (przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo wysoką - w relacji do pozostałych
sektorów – płynnością), a także w niewielkim stopniu w Usługach pozostałych i Energetyce. W IV kw. ub.r.
płynność gotówkową przekraczającą poziom 0,2 miało ok. 50% badanych firm, a płynność szybką powyżej
1,0 miało ponad 56% populacji.
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Wykres 125 Płynność finansowa przedsiębiorstw
(odsetek odpowiedzi) 48
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Źródło: Szybki Monitoring NBP

Regulowanie zobowiązań handlowych, zatory płatnicze
Rosnące cykle ściągania zobowiązań i regulowania należności sugerują wzrost znaczenia kredytu
handlowego jako źródła finansowania. Na koniec 2016 r. cykl ściągania należności z tytułu dostaw i usług
lekko wzrósł w relacji do poziomu sprzed roku, a cykl regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług
wydłużył się po raz kolejny zarówno w relacji rocznej, jak i kwartalnej. Cykl zapasów, pozostający w
długookresowym trendzie wzrostowym, uległ tylko niewielkiemu wydłużeniu w relacji do 2015 r. W
efekcie tych zmian, na koniec 2016 r. konwersja gotówki przeciętnej firmy49 wyniosła 35,2 dnia, co oznacza,
że czas w którym zainwestowane w działalność bieżącą środki wrócą do przedsiębiorstwa, tylko
nieznacznie się skrócił w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Większe wydłużenie okresu
ściągania zobowiązań względem regulowania należności odzwierciedla wzrost udziału kredytu
handlowego brutto, jako alternatywnego względem kredytów obrotowych, źródła finansowania
działalności bieżącej.
Dobre wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw sprzyjają utrzymywaniu stabilnej sytuacji płatniczej.
W I kw. br. deklarowana jakość obsługi zobowiązań handlowych badanych przedsiębiorstw pozostała na
poziomie sprzed kwartału, co oznacza, że niemal 74% firm nie ma problemu z regulowaniem zobowiązań
względem swoich kontrahentów. Według badanych, w ramach SM NBP przedsiębiorstw, brak płynności,
jak również występowanie zatorów płatniczych nie stanowi ważnej bariery dla prowadzenia działalności.
Ankietowane przez NBP przedsiębiorstwa nie zgłaszają problemów z zatorami płatniczymi, bo albo
stosują narzędzia umożliwiające monitorowanie spływu należności (m.in. korzystają z informacji
pozyskanych z wywiadowni gospodarczych, ubezpieczają należności, korzystają z faktoringu), lub

Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie
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.
48
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przynajmniej część z nich stosuje bezpośrednie formy rozliczeń transakcji handlowych, co eliminuje
zjawisko zatorów płatniczych.50
Wykres 127 Obsługa zobowiązań handlowych
(odsetek odpowiedzi)

Wykres 128 Cykl rozliczeniowy należności51 i
zobowiązań z tytułu dostaw i usług52 oraz zapasów53
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Inny obraz zjawiska zatorów płatniczych i solidności płatniczej w biznesie prezentowany jest przez Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Zdaniem około 90% przedsiębiorstw, które przyjmują płatności z
odroczonym terminem zatory płatnicze stanowią przeszkodę dla prowadzenia działalności. Co ważne
niemal 50% firm nie otrzymuje zapłaty od swoich kontrahentów w uzgodnionym terminie 54. Problem
zatorów płatniczych istnieje i generuje realne koszty. Z badania płatności w Polsce55 wynika, że około
20% firm stosujących odroczone terminy płatności w 2016 r. odpisała co najmniej 5% rocznych obrotów jako
skutek nieodzyskanych należności. W I kw. 2017 r. odnotowano o 39% r/r więcej postepowań
upadłościowych i restrukturyzacyjnych56, przy czym wzrost ten wynika głównie z przyrostu postępowań
restrukturyzacyjnych i znaczącego wzrostu grona adresatów nowego prawa.

Nie bez znaczenia dla wyjaśniania problemu zatorów pozostaje również charakter pytania o zatory płatnicze. W kwartalnym
badaniu NBP problem zatorów jest analizowany na podstawie pytania otwartego o bariery prowadzenia działalności
gospodarczej.
51 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
52 Cykl zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni)
53 Cykl zapasów = (zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
54 Jednym z wyjaśnień różnic w ocenie problemu zatorów płatniczych mogą być inne struktury prób, badaniem InfoMonitora są
objęte firmy mikro, małe i średnie. Szerzej na: https://www.big.pl/download/raporty/raport_big_grudzien_2016.pdf
55 Sielewicz G (2017), „Panorama. Badanie płatności w Polsce: Opóźnienia płatnicze są powszechne wśród polskich
przedsiębiorstw”, Coface
56
Coface przygotowuje statystyki w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości
www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-w-Polsce-w2016-roku
50
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Wykres
129
Statystyka
postępowań
upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce
w latach 2008-2017
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Na tle całego sektora przedsiębiorstw wyraźnie słabiej prezentuje się sytuacja budownictwa. Z danych
ostatniego badania monitoringowego wynika, że zmniejsza się odsetek firm posiadających problemy z
terminowym regulowaniem zobowiązań, to i tak jest to wciąż problem 40% badanych firm. W sektorze
budowlanym cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi ponad 61 dni (tj. o około 20 dni dłuższy niż
w całym sektorze), a cykl należności 72 dni (tj. o 19 dni więcej niż w całym sektorze) co należy wiązać z
często zawieranymi transakcjami z odroczonymi terminami płatności, które są obarczone ryzykiem
nieotrzymania należnej zapłaty w terminie. Według ostatniego badania Coface 57 około 30% firm
budowlanych udziela długich terminów płatności (sięgających nawet 90 dni), a zaległości przekraczające
uzgodnione terminy płatności o ponad 6 miesięcy dotyczą około 42% sektora (przy średniej dla badanej
populacji 20%). W konsekwencji wiele firm budowlanych odczuwa problemy z przepływem środków
pieniężnych (cykl konwersji gotówki na koniec 2016 r. wyniósł 64,3 dni przy 35,2 w całej próbie) i
nieterminowo reguluje również swoje zobowiązania. Przejściowo, nasilenie problemów z płynnością wśród
firm budowlanych może wynikać z objęcia od 1 stycznia 2017 r. transakcji na usługi budowlane
odwróconym podatkiem VAT (załącznik nr 14 do ustawy precyzuje usługi objęte zmianą). 58
Z nowymi obciążeniami począwszy od II kw. br. zmierzą się również firmy transportowe, które będą
podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy wprowadzającej zapisy o przewozie towarów
wrażliwych59. Nowe regulacje mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw z uwagi na konieczność
Sielewicz G (2017), „Panorama. Badanie płatności w Polsce: Opóźnienia płatnicze są powszechne wśród polskich
przedsiębiorstw”, Coface
57

58

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016
poz. 2024. Zgodnie z ustawą od 1 stycznia br. podatnik VAT zobowiązany jest ponosić koszt zakupów powiększony o VAT, ale
na jego rozliczenie będzie musiał czekać (zwrot podatku będzie dokonywać organ skarbowy). Standardowo różnicę należności
można rozliczyć w 60 dni, a po spełnieniu warunków określonych ustawą w trybie przyspieszonym 25 dni. Nowelizacja
przewiduje, że podwykonawca nie będzie mógł kompensować VAT-u wynikającego z faktury wystawianej fakturą zakupową
(termin zwrotu nadwyżki zapłaconego VAT-u będzie zależał od daty złożenia wniosku o jego zwrot i przewidzianego ustawą
terminu rozliczenia VAT-u przez urząd skarbowy).
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, Dz.U. 2017 poz. 708. Ustawa
wprowadza wykaz towarów objętych nowymi regulacjami oraz zakres danych podlegających rejestracji i konieczności
uzyskania nr referencyjnego dla przewozu. Regulacjami będą objęte tylko przewozy towarów: o masie brutto przekraczającej
500 kg (objętości pow. 500 litrów), niektóre towary, których opakowania jednostkowe przekraczają wartości progowe określne
ustawą, a także susz tytoniowy.
59
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rejestracji i uzyskania numeru referencyjnego przewozu, konieczność przeformułowania umów na dostawy
i przewóz towarów. W skrajnych przypadkach może również wpłynąć na przejściowe pogorszenie sytuacji
przewoźnika, jeśli ilość wykonywanych usług zmniejszy się w wyniku wydłużenia czasu świadczenia
usług. Obecnie przedsiębiorstwa transportowe charakteryzuje stabilna sytuacja ekonomiczna, rosnąca
płynność gotówkowa i rentowność obrotów. W Transporcie cykl konwersji gotówki jest relatywnie krótki,
przeciętnemu przedsiębiorstwu potrzeba 17 dni, aby środki zainwestowane w działalność bieżącą wróciły
do firmy.
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Aneks I. Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring
NBP (SM) oraz danych jednostkowych F-01/I-01 GUS, tj. sprawozdaniach o przychodach, kosztach i
wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.
2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w marcu
2017 r. W badaniu SM wzięło udział 2482 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. Dane F-01/I-01 są to sprawozdania, 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 sprawozdania obejmują
wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem. Liczba
przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 17 481.
4. 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,
5. 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).
6. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.
7. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne:


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



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



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



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



wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące
dobra energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty/dobra
zaopatrzeniowe.



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

8. 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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