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Streszczenie

Streszczenie
W IV kw. 2018 r. dynamika sprzedaży sektora przedsiębiorstw była dość wysoka, choć nieco niższa niż w
poprzednim kwartale. Wpłynęło na to głównie spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży krajowej,
częściowo skompensowane przez przyspieszenie dynamiki sprzedaży zagranicznej. Znacząco spadł
natomiast wynik finansowy netto - zarówno na sprzedaży, jak i na pozostałej działalności operacyjnej oraz
na działalności finansowej – a przewaga dynamiki kosztów nad dynamiką przychodów była jedną z
dwóch najwyższych od 2013 r. Spadek zysków zanotowano w większość sekcji i klas (z wyjątkiem m.in.
budownictwa, w którym sytuacja poprawiła się). Można jednak przypuszczać, że część czynników
obniżających w IV kw. wynik finansowy miała charakter krótkookresowy/jednorazowy – m.in. spadek
poziomu otrzymanych dywidend, czy wzrost strat związanych z zawiązywaniem rezerw na przyszłe
zobowiązania. Zmienny jest również wpływ, w warunkach płynnego kursu, różnic kursowych.
W IV kw. 2018 r. pogorszyła się także zyskowność sektora przedsiębiorstw. Do spadku wskaźnika
rentowności (w ujęciu rocznym) na działalności operacyjnej przyczynił się przede wszystkim
przewyższający wzrost produktywności pracy wzrost wynagrodzeń oraz – w nieco mniejszym stopniu –
wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia względem produkcji finalnej. Mimo powyższych zmian utrzymała
się stabilna i relatywnie dobra sytuacja finansowa (mierzona rentownością) na poziomie medianowej
firmy. Także własne oceny przedsiębiorców - zarówno sytuacji bieżącej, jak i rentowności - pozostawały
dobre (zwłaszcza w grupie eksporterów).
W I kw. 2019 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. Na korzystną (i
zbliżoną do poprzedniego kw.) sytuację w tym obszarze wskazują również miesięczne dane o sprzedaży
detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń oraz luty br. Pogorszyły się
natomiast prognozy popytu na II kw. 2019 r., szczególnie silnie w przypadku eksportu. Prawdopodobną
główną przyczyną mogą tu być gorsze prognozy popytu zagranicznego, zwłaszcza w gospodarce
niemieckiej. Wpływ tzw. Brexitu wydaje się być natomiast ograniczony.
Prawdopodobnie lekko „ochładza się” sytuacja na rynku pracy. W I kw. 2019 r. odnotowano niewielki
spadek udziału przedsiębiorstw odczuwających presję płacową, jednak wartość tego wskaźnika jest wciąż
relatywnie wysoka. Na wysokim poziomie, mimo spadku, utrzymują się również odsetki firm
wskazujących na braki kadrowe i presję płacową/wysokie koszty pracy jako na barierę rozwoju firmy.
Prognozy na II kw. 2019 r. wskazują na lekki spadek zarówno udziału firm planujących podwyżki, jak i
przewidujących zwiększenie zatrudnienia (zwłaszcza wśród eksporterów).
W IV kw. 2018 r. oraz w I kw. br. tempo wzrostu cen produkcji w polskiej gospodarce nadal było
umiarkowane.

Pomimo

wyraźnego

spadku,

względem

poprzedniego

badania,

oczekiwania

przedsiębiorstw dotyczące wzrostu cen wyrobów własnych w II kw. 2019 r. wciąż są względnie wysokie.
W IV kw. wyraźnie wzrosła dynamika r/r inwestycji przedsiębiorstw prywatnych; głównie dzięki
zwiększanym nakładom na maszyny i urządzenia. Jednocześnie nadal utrzymywało się wysokie, przede
wszystkim z uwagi na intensywne inwestycje budowlane, tempo wzrostu nakładów przedsiębiorstw
publicznych. Wprawdzie, w świetle wyników SM NBP, perspektywy dla rozwoju aktywności
inwestycyjnej pogorszyły się w ciągu kwartału, można je jednak nadal oceniać jako umiarkowanie dobre.
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Wyraźne obniżenie optymizmu inwestycyjnego, po rekordowo dobrym wyniku w I kw., odnotowano
natomiast w przedsiębiorstwach sektora publicznego.
Mimo spadku wyniku finansowego w IV kw. 2018 r. sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw jest
nadal dobra, choć zróżnicowana między sektorami i branżami. W szczególności, zdolność przedsiębiorstw
do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego pozostaje wysoka. Także poziom obsługi zobowiązań
pozabankowych – mimo niewielkiego pogorszenia – należy oceniać pozytywnie. Największy przyrost
problemów - tak z płynnością, jak i z obsługą zadłużenia - uwidocznił się natomiast w klasie
wyspecjalizowanych eksporterów.
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Uwarunkowania popytowe i sprzedaż
W IV kw. 2018 r. dynamika sprzedaży obniżyła się zarówno w ujęciu nominalnym (z 8,3% r/r w III kw. do
6,9% r/r), jak również po urealnieniu wskaźnikiem PPI (z 5% r/r w III kw. do 4,2% r/r). Na wynik ten
wpłynęło spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży krajowej (z 10,8% do 7,5% r/r w ujęciu nominalnym
oraz z 6,7% do 4,5% r/r w ujęciu realnym). Częściowo było to kompensowane przez jednoczesne
przyspieszenie dynamiki sprzedaży zagranicznej (z 0,6% do 5,1% r/r w ujęciu nominalnym oraz z -1,2%
do 3% r/r w ujęciu realnym) (Wykres 1, Wykres 2). Obniżenie dynamiki r/r sprzedaży krajowej - w
porównaniu do III kw. - odnotowano w 43 spośród 75 analizowanych działów PKD, a spadki te
koncentrowały się wśród działów o wysokim udziale sprzedaży krajowej w zagregowanej sprzedaży sektora
przedsiębiorstw na rynek wewnętrzny1. Spadek dynamiki r/r odnotowano m.in. w: Handlu hurtowym z
wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (z 10% w III kw. do 6,2% w IV kw.), Produkcji artykułów
spożywczych (z 6,4% do -3,6%) oraz Handlu i naprawie pojazdów samochodowych2 (z 36,6% do 4,3%) - w
działach tworzących ok. 1/3 sprzedaży krajowej sektora przedsiębiorstw. Przyspieszenie, w porównaniu do
IV kw., dynamiki r/r sprzedaży zagranicznej odnotowano w 52 spośród 75 analizowanych działów PKD, w
tym wśród działów o wysokim udziale sprzedaży zagranicznej w zagregowanej sprzedaży zagranicznej
sektora przedsiębiorstw3. Wzrost dynamiki r/r odnotowano tu m.in. w: Produkcji pojazdów samochodowych
(z -8,3% w III kw. do 0,1% w IV kw.), Produkcji artykułów spożywczych (z -17% do -3%) i Produkcji urządzeń
elektrycznych (z -11% do 23,8%) - działach tworzących ok. 30% sprzedaży zagranicznej sektora
przedsiębiorstw.
Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze
sprzedaży (dane kwartalne) [w %]

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %]
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Spośród 20 działów o największych udziałach sprzedaży krajowej w zagregowanej sprzedaży na rynek wewnętrzny sektora
przedsiębiorstw obniżenie dynamiki r/r sprzedaży krajowej, w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w 15.
2 Silny wpływ na dynamikę sprzedaży krajowej samochodów w III i IV kw. 2018 r. mogła mieć zmiana – z dniem 1 stycznia 2019
r. – przepisów dotyczących opodatkowania leasingu, amortyzacji i kosztów samochodów osobowych. Oficjalna informacja
Ministerstwa Finansów o planowanym zrównaniu limitów odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich
leasingu operacyjnego została podana w czerwcu 2018 r. Przepisy uchwalono w październiku 2018 r.
3 Spośród 20 działów o największych udziałach sprzedaży zagranicznej w zagregowanej sprzedaży zagranicznej sektora
przedsiębiorstw wzrost dynamiki r/r sprzedaży zagranicznej, w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w 14 z
nich.
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Kształtowanie się w IV kw. 2018 r. miar pozycyjnych dla powyższych zmiennych wskazuje jednak na
podobną,

do

obserwowanej

kwartał

wcześniej,

sytuację

sprzedażową

tzw.

medianowego

przedsiębiorstwa. Mediana dynamiki sprzedaży krajowej oraz odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały
wzrost sprzedaży krajowej w relacji rocznej, ukształtowały się bowiem na podobnych – jak przed kwartałem
– poziomach (Wykres 3, Wykres 4). Mimo przyspieszenia dynamiki sprzedaży zagranicznej nastąpiły
natomiast niewielkie spadki mediany dynamiki sprzedaży zagranicznej oraz odsetka przedsiębiorstw, które
odnotowały wzrost sprzedaży zagranicznej w relacji rocznej.
Wykres 3 Mediana dynamiki r/r przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]

Wykres 4 Odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]

20

70

15

65

10

60

5

55

0

50

-5

45

-10
-15

40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

sprzedaż krajowa
sprzedaż zagraniczna
sprzedaż ogółem
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

sprzedaż krajowa
sprzedaż zagraniczna
sprzedaż ogółem
* wśród eksporterów w przypadku sprzedaży zagranicznej
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

W I kw. 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw utrzymały się bardzo dobre oceny popytu. Wskaźnik
wykorzystania zdolności produkcyjnych kolejny kwartał z rzędu osiągnął historyczne maksimum (w
szczególności w Budownictwie, Handlu i Przetwórstwie przemysłowym), a odsetek przedsiębiorstw
wskazujących na niedostateczny popyt jako na barierę rozwoju zbliżył się do historycznego minimum
(Wykres 5). Wskaźnik niedoboru zapasów produktów gotowych wzrósł w ostatnim kwartale i ukształtował
się na poziomie wyraźnie powyżej długookresowej średniej. Wskaźnik niedoboru towarów obniżył się
natomiast w relacji kwartalnej, przy czym jego wartość obecnie przekracza średnią długookresową tylko
nieznacznie (Wykres 6). Na korzystną – i zbliżoną do obserwowanej w IV kw. 2018 r. – sytuację sprzedażową
w I kw. 2019 r. wskazują również miesięczne dane (za styczeń i luty 2019 r.) o sprzedaży detalicznej oraz
produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej.
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Wykres 5 stopień wykorzystania zdolności
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %]
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Wykres 6 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a., saldo
odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże zapasy”)
[w pp.]
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Pogorszyły się natomiast prognozy popytu na II kw. 2019 r.; szczególnie silnie w przypadku eksportu
(Wykres 7, Wykres 8). Spadek wskaźnika prognoz popytu odnotowano zarówno wśród nieeksporterów, jak
i eksporterów, ale skala spadku była dużo głębsza wśród przedsiębiorstw sprzedających produkty lub usługi
na rynkach zagranicznych. Silnie osłabienie wskaźnika prognoz eksportu sugeruje, że główną przyczyną
oczekiwanego pogorszenia uwarunkowań popytowych w II kw. są gorsze prognozy popytu zagranicznego,
wynikające z przewidywań niższego wzrostu gospodarczego w strefie euro, w tym w gospodarce
niemieckiej4. Zwłaszcza sytuacja w tej ostatniej może obniżać optymizm sektora, gdyż choć istotnym
czynnikiem ryzyka eksportowego pozostaje brak ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii tzw. Brexitu 5,
prognozy eksportu w branżach o najwyższym zaangażowaniu w eksport do Wielkiej Brytanii6 nie są
wyraźnie gorsze niżej niż w pozostałych przedsiębiorstwach (Wykres 9, Wykres 10).

Prognozy OECD dla wzrostu PKB w 2019 r. w strefie euro i Niemczech zostały obniżone z odpowiednio 1,8% i 1,6% r/r w
listopadzie 2018 r. do 1% i 0,7% w marcu 2019 r.
5 Niepewność dotycząca tzw. Brexitu może utrudniać planowanie i zawieranie kontraktów eksportowych nie tylko na rynku
brytyjskim. Funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej sprawia, że istotny jest również stopień, w jakim
polski eksport do innych gospodarek niż gospodarka brytyjska jest następnie reeksportowany do Wielkiej Brytanii.
6 Klasyfikacja branż bazuje na danych WIOD za 2014 r. (http://www.wiod.org/database/wiots16): spożywcze (działy 10-12 wg
PKD, średni udział eksportu do Wielkiej Brytanii w eksporcie branży: 6,8%); drewno, korek (dział 16, udział: 6,7%); niemetaliczne
(dział 23, udział: 6,7%), elektrotechniczne (działy 26, 27 i 33, udział: 8,3%), środki transportu (działy 29 i 30, udział 6,6%), wybrane
usługi (działy 53, 55, 56, 61, 66, 68, 74, 75, 77-82, 86-96, udział: 25,1%).
4
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Wykres 7 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu [w pp.]

Wykres 8 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.)
[w pp.]
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Wykres 9 Wskaźnik prognoz eksportu w
wybranych klasach przedsiębiorstw (s.a.) [w pp.]

Wykres 10 Roczne prognozy eksportu w
wybranych klasach przedsiębiorstw (s.a.) [w pp.]
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Sytuacja finansowa
1. Wynik finansowy, rentowność i koszty w IV kw. 2018 r. – dane finansowe
Wykres 11 Wynik finansowy na sprzedaży oraz
wynik finansowy netto (dane kwartalne, w mld zł)

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

Wykres 14 Wkład głównych składowych kosztów
sprzedaży do wzrostu tych kosztów (w pp.)
12

2,0
1,5
1,0

7

0,5

0,0

2

-0,5
-1,0

-3

-1,5

-2,0
2013

2014
2015
2016
2017
różnica m.dyn.przych.a dyn.kosztów

2018

różnica m.dyn.sprzed.a dyn.kosz.sp.
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

-8
2013

surow. i mater.
towary
PPI
2014
2015

płace
energia
2016

usługi
amortyzacja
2017

2018

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

W IV kw. 2018 r. sektor przedsiębiorstw zanotował znaczny spadek wyniku finansowego z całokształtu
działalności. Po przejściowym wzroście w III kw. 2018 r. zagregowany wynik finansowy netto ogółem w
kolejnym kwartale zmniejszył się o 40,7% r/r - do 18,1 mld zł. Na spadek ten wpływ miała z jednej strony
znaczna redukcja wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (z 1,1 mld zł do minus 4,8 mld zł, tj. o 5,9
mld zł r/r) oraz spadek wyniku na operacjach finansowych (z 0,8 mld zł do -2,6 mld zł, tj. o 3,4 mld zł r/r), z
drugiej zaś strony wyraźne obniżenie wyniku na sprzedaży (o 8,2% r/r, tj. o 2,8 mld zł).
Również wynik na sprzedaży był niższy niż rok wcześniej. W IV kw. 2018 r. koszty sprzedaży nadal
bowiem rosły szybciej niż przychody ze sprzedaży (o 0,7 pp.). Najszybciej zwiększały się koszty zakupionych
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towarów (o 10,4% r/r) i to one najsilniej oddziaływały na tempo wzrostu całej kategorii kosztów (w efekcie
branża handlowa zanotowała wyraźny spadek zysków). Wśród tych kosztów bardziej dynamicznie
zwiększał się import towarów niż wydatki na towary zakupione w kraju (o 14,5% r/r wobec 9% r/r). Także
koszty surowców i zużytych materiałów wzrosły nieco bardziej niż sprzedaż (odpowiednio o 7% i 6,9% r/r)
i stanowiły drugi co do ważności czynnik zwiększający dynamikę kosztów ogółem. W tym przypadku
znacznie szybciej rosły koszty surowców i materiałów zakupionych w kraju niż za granicą (o 11,3% r/r wobec
1,5% r/r). Nadal szybko rosły również koszty pracy (o 9% r/r – por. rozdział „Wynagrodzenia i
zatrudnienie”). Wolniej niż sprzedaż rosły zaś koszty amortyzacji (o 6% r/r), jak też koszty usług obcych (o
5,7% r/r). Natomiast koszty wykorzystanej energii obniżyły się nominalnie w IV kw. 2018 r. (o 10,4% r/r).
Spadek wyniku na sprzedaży zanotowało większość sekcji PKD, poza budownictwem, w którym nastąpiła
wyraźna jego poprawa (wzrost o 53% r/r) oraz sekcją Informacja i komunikacja, Hotele i restauracje oraz
Edukacja, przy czym wzrost wyniku był w niej niewielki.
Spadki wyniku finansowego na działalności poza sprzedażą (o 9,3 mld zł do minus 7,4 mld zł) wynikały
z kilku, najprawdopodobniej niezależnych, czynników i dotknęły wiele grup przedsiębiorstw.
Odnotowano mianowicie: spadek poziomu otrzymanych dywidend (spadek o 2,3 mld zł r/r), wzrost strat na
różnicach kursowych (o 2 mld zł r/r), a ponadto większe straty na sprzedaży aktywów trwałych (o 1 mld zł
r/r) oraz wzrost strat z tytułu zawiązanych rezerw na przyszłe zobowiązania czy odpisane przyszłe
wierzytelności (o 3,1 mld zł r/r). Spadki wyniku na operacjach finansowych i pozostałej działalności
operacyjnej zanotowały wszystkie sekcje PKD, poza budownictwem.
W IV kw. 2018 r. wyraźnie pogorszyła się zyskowność sektora przedsiębiorstw. Malejące, od kilku
kwartałów, wskaźniki rentowności osiągnęły bowiem poziom poniżej I kwartyla swoich piętnastoletnich
odczytów. W efekcie, w ciągu roku, wskaźnik rentowności sprzedaży obniżył się z 4,6% do 3,9%, zaś
wskaźnik rentowności obrotu netto - z 3,9% do 2,2%. W gospodarce występują też czynniki, które w
przyszłości mogą negatywnie oddziaływać na poziom rentowności – możliwy dalszy wzrost kosztów pracy,
wzrost cen produkcji (przy pewnych trudnościach, w ocenie samych przedsiębiorstw, co do możliwości
przełożenia tych wzrostów na ceny finalne), a także na słabnąca koniunktura: na rynkach światowych i
gorsze prognozy formułowane w ramach SM NBP.
Do spadku (w ujęciu rocznym) wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej przyczynił się przede
wszystkim przewyższający wzrost produktywności pracy wzrost wynagrodzeń oraz – w nieco mniejszym
stopniu – wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia względem produkcji finalnej (Wykres 15). Jednocześnie nie
zmieniła się efektywność wykorzystania zaopatrzenia. Dekompozycja zmian wskaźnika rentowności na
działalności operacyjnej7 w ujęciu rocznym wykazała ponadto, że nieco głębszy spadek wskaźnika
rentowności niż w poprzednim kwartale, wynikał głównie z osłabienia tempa poprawy produktywności
pracy. Jednocześnie nie zmieniła się skala wpływu czynników o charakterze nominalnym, tzn. wzrostu ceny

7

W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z
kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian
efektywności wykorzystania czynników produkcji.
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relatywnej zaopatrzenia względem produkcji oraz wzrostu realnych wynagrodzeń, oddziałujących ujemnie
na zmiany wskaźnika rentowności w IV kw. ub.r.
Wykres
15
Wpływ
zmian
efektywności
wykorzystania czynników produkcji oraz zmian cen
relatywnych na zmiany w ujęciu rocznym
rentowności na działalności operacyjnej
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Zyskowność na poziomie przeciętnego (medianowego) przedsiębiorstwa pozostaje na dobrym
historycznie poziomie, choć jej zmiany wskazują na spowolnienie procesu jego poprawy. Mediana
rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto w III kw. 2018 r. wyniosła 2,8%, co oznacza już tylko niewielki
jej wzrost (o 0,1 pp.) w relacji do poprzedniego roku i spadek wskaźnika (o 0,2 pp.) względem poprzedniego
kwartału (wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych wzrósł o 0,1 pp. w stosunku do wartości sprzed roku,
pozostając na poziomie z poprzedniego kwartału). Tym samym obserwowany w pierwszej połowie roku
proces wyraźnego jego wzrostu wyhamował. Pod koniec roku obniżył się także odsetek firm rentownych. W
populacji zyski wygenerowało 80,6% firm - o 0,3 pp. mniej niż w 2017 r. (obniżył się również wskaźnik po
wyeliminowaniu wahań sezonowych). Należy podkreślić, że uzyskane wyniki (dla obu miar, tj. mediany
wskaźnika rentowności i odsetka firm rentownych) pozostają na historycznie dobrych poziomach.
Mediana relacji EBIT do sprzedaży w polskim SP minimalnie poprawiła się w ciągu roku. Zachowanie się
tego wskaźnika w przeszłości było zbliżone do zmian tej miary w niemieckich przedsiębiorstwach. Trzeba
jednak zauważyć, że na tle firm niemieckich polskie przedsiębiorstwa systematycznie osiągają tu wyraźnie
słabsze wyniki (w 2017 r. uzyskano odpowiednio: 3,6% i 6,7%).
Mimo dość słabych wyników w IV kw. 2018 r. prognozy rentowności na 2019 r. ankietowanych
przedsiębiorstw są dość optymistyczne. Poprawy zyskowności w ciągu następnych 12 miesięcy spodziewa
się prawie 41% respondentów przeprowadzonego w marcu br. badania Szybki Monitoring (o 1,4 pp. więcej
firm niż kwartał temu), przy tylko 9,1% odsetku pesymistycznych prognoz). Optymizm tych prognoz może
wynikać zarówno z oczekiwanego wzrostu przychodów, jak i z przewidywanego spadku dynamiki kosztów
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(na co jednak stosunkowo rzadko wskazują te prognozy). Może być jednak również efektem sezonowego
wzrostu rentowności, jaki ma zwykle miejsce w II i III kwartale roku8.
Spadek rentowności (w ujęciu zagregowanym) zanotowało większość analizowanych branż i klas. W IV
kw. 2018 r. spadek rentowności w ujęciu rocznym zanotowało niemal 2/3 branż (49 z 76 działów PKD).
Silniejszy spadek rentowności wystąpił w grupie eksporterów niż firmach sprzedających wyłącznie w kraju
(skupiające m.in. firmy z branży budowlanej). W 2/3 przypadków spadkowi rentowności towarzyszyły
rosnące przychody - wskazuje to na problem szybciej rosnących kosztów. Poprawa rentowności nastąpiła
m.in. budownictwie.
Wykres 16 Odsetek przedsiębiorstw rentownych
oraz z rentownością powyżej 5%
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Wykres 18 Wskaźnik rentowności obrotu netto w
sekcji Handel (dane zagregowane)

Wykres 19 Mediana rozkładu wskaźnika
rentowności obrotu netto w sekcji Handel, w tym w
handlu hurtowym i detalicznym (dane s.a.)
1,75

4

1,5

3,5

1,25

3

1

2,5

0,75

2

0,5

1,5

0,25

1

2013

2014

2015
handel

2016

2017
2018
handel s.a.
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Ze względu na brak szeregu czasowego dla tej zmiennej nie można jeszcze wyznaczyć wskaźnika pozbawionego wahań

sezonowych.
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Wykres 20 Udział przedsiębiorstw oceniających
swoją rentowność jako satysfakcjonującą (w %)
65

Wykres 21 Prognozy zmian rentowności w ciągu
najbliższych 12 miesięcy oraz saldo odpowiedzi na
podstawie tych prognoz (odpowiednio w % i w pp.)
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Wykres 22 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w trzech
branżach z sekcji Handel (w pp.)

Wykres 23 Mediana relacji EBIT do sprzedaży w
polskim oraz niemieckim SP
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS oraz dane Bundesbank,
opracowanie NBP9

W IV kw. 2018 r. wprawdzie zagregowane zyski handlu wyraźnie się obniżyły, ale medianowe
przedsiębiorstwo z tej branży odnotowało niewielką poprawę rentowności. W IV kw. 2018 r. wynik
finansowy netto w handlu spadł - mimo rosnącej nadal dynamicznie (o 8,5% r/r) sprzedaży - o 15,3% r/r,.
Rentowność sekcji spadła z 3,8% w IV kw. 2018 r. do 3,1% rok później. Czynnikami najsilniej obniżającymi
rentowność były rosnące koszty importu towarów oraz wzrost kosztów pracy. Pogorszenie zagregowanych
wyników finansowych zanotował zarówno handel hurtowy, jak i detaliczny, ale spadek zyskowności
odczuwały częściej hurtownie niż sklepy detaliczne. Spadki zysków dotknęły też raczej większe
przedsiębiorstwa, natomiast kondycja mniejszych jednostek (wśród firm objętych sprawozdaniem F-01 GUS

9

https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-seriesdatabases/759784/759784?listId=www_s32b_guv_n_insg
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tj. zatrudniających powyżej 49 osób) nie uległa większym zmianom. Wskazują na to wyniki na poziomie
medianowej firmy - mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto wzrosła z 1,75% do 1,78%10.
Utrzymującą się dobrą (na tle danych historycznych) kondycję handlu detalicznego potwierdzają dane SM
NBP (przy jednak słabym i malejącym optymizmie prognoz w tej grupie). Interpretując te wyniki trzeba
jednak pamiętać, że w handlu zmniejszyła się liczba sprawozdających się firm; głównie w obrębie mniejszych
podmiotów (wśród przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 50 osób liczba sprawozdających się jednostek
spadła o 657 – do 10128)11.
W IV kw. 2018 r. niekorzystnie ukształtowały się wyniki finansowe firm energetycznych, choć w obrębie
sektora rezultaty te pogorszyły się przede wszystkim w grupie firm handlujących energią. Sektor
energetyczny poniósł straty, które były spowodowane zarówno niższym wynikiem na sprzedaży, jak i
wyraźnym zwiększeniem się strat na pozostałej działalności. Trudności odnotowały zwłaszcza
przedsiębiorstwa zajmujące się handlem energią – w IV kw. 2018 r. odsetek firm nierentownych wzrósł w tej
branży o 11,8 pp. i objął niemal 18% podmiotów. Z kolei w grupie firm wytwarzających energię sytuacja
poprawiła się – straty wykazało mniej firm (o 9 pp.) niż rok wcześniej.
Wykres 24 Dynamika wyniku na sprzedaży oraz
dynamika wartości dodanej (dane kwartalne,
nominalne, surowe oraz trendy, dynamika r/r)

Wykres 25 Dynamika wartości dodanej w firmach
zatrudniających powyżej 49 osób oraz powyżej 9
osób (dane półroczne, nominalne, surowe, r/r)
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W IV kw. 2018 r. obniżyła się również wartość dodana generowana przez sektor przedsiębiorstw12 – o 0,2%
r/r (i był to pierwszy spadek po IV kw. 2014 r.). Warto zauważyć, że w przypadku uwzględnienia mniejszych
przedsiębiorstw (na podstawie danych półrocznych od firm zatrudniających powyżej 9 osób) spadek
dynamiki wartości dodanej w II półroczu 2018 r. był nieco słabszy niż w przypadku dużych jednostek.
W I kw. 2019 r. opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a bieżący kurs złotego nie stanowił
ograniczenia także dla opłacalności importu. W I kw. 2019 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro oraz
w dolarze utrzymała się na podobnym poziomie jak przed kwartałem (Wykres 26, Wykres 27). Odsetek

Trzeba jednak podkreślić, że zwiększa się też koncentracja w handlu detalicznym (Sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach). Przychody ze sprzedaży 20 największych sieci sukcesywnie rosną w ciągu ostatnich lat, tak że
w 2018 r. udział tej 20-ki w przychodach branży wzrósł do niemal 76%.
11 Wśród większych podmiotów (o zatrudnieniu powyżej 50 osób) spadki były nieco słabsze - z 3407 do 3395 firm.
12 Wyliczona z danych finansowych F-01 GUS dla podmiotów zatrudniających powyżej 49 osób)
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eksporterów, informujących o nieopłacalnym eksporcie, spadł w relacji kwartalnej (o 1,2 pkt. proc – do 9,2%)
i wciąż kształtował się na niskim – z perspektywy historycznej – poziomie. Równocześnie średni udział
nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów utrzymał się na poziomie zbliżonym do historycznego
minimum (Wykres 29). Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju
obniżył się do najniższego poziomu w historii badania (Wykres 28). Wskazuje to, że aktualne notowania
złotego dobrze równoważą interesy eksporterów i importerów.
Wykres 26 Kurs euro, przy którym eksport i import
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł]

Wykres 27 Kurs dolara, przy którym eksport i
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty
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Wykres 28 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste
kursy złotego względem euro i dolara [w zł]

Wykres 29 Opłacalność eksportu [w %]
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2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia i perspektyw –
dane ankietowe
Mimo spadku kw./kw. wskaźnika ocen sytuacji bieżącej, w I kw. br. ankietowane firmy nadal oceniły
swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą i stabilną. Optymizm ocen pozostał wysoki (powyżej swojej
długoletniej średniej – o 6 pp., i powyżej wartości sprzed roku – o 0,7 pp.). Obniżył się natomiast w ujęciu
kwartalnym (o 1,3 pp.). Pogorszenie nastrojów zanotowano przede wszystkim w handlu, pozostałych
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usługach oraz sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Lekką poprawę odnotowano w budownictwie, transporcie
oraz górnictwie i energetyce.
Skala trudności, z jakimi borykają się ankietowane przedsiębiorstwa, zmalała. Za główną barierę rozwoju,
potencjalnie przekładającą się także na oceny i prognozy sytuacji, przedsiębiorstwa wciąż uważają trudności
w pozyskaniu pracowników. Problem ten zgłaszany był jednak nieco rzadziej niż kwartał wcześniej – jego
natężenie było bliskie wartości sprzed roku. Drugi, co do ważności, problem to rosnące ceny surowców i
materiałów wykorzystywanych do produkcji. Znaczenie tego rodzaju trudności bardzo jednak zmalało w
ciągu ostatnich trzech miesięcy. Można to przypisywać ustawowym próbom wyhamowania wzrostu cen
energii elektrycznej. Na trzecim miejscu wśród barier znalazły się niestabilne prawo i niekorzystne, z punktu
widzenia interesów przedsiębiorstw, zmiany przepisów.
Wykres 30 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (w pp.)

Wykres 31 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie)
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Wykres 32 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy
(w pp., wzrost wskaźnika oznacza wzrost
niepewności) oraz odsetek firm uznających
niepewność za barierę rozwoju (w %)

Wykres 33 Oceny niepewności przyszłej sytuacji a
oceny niepewności co do realizacji założonej
wielkości popytu (w %; na osi poziomej oceny
niepewności przyszłej sytuacji)
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W I kw. 2019 r. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność pozostała na obniżonym poziomie na tle
lat 2016-2017.
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3. Prognozy sytuacji ekonomicznej – dane ankietowe
W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji
przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej, oczyszczony z wahań sezonowych, spadł czwarty
kwartał z rzędu - do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadek wskaźnika zanotowano w
większości analizowanych przekrojów i klas.
Prognozy przedsiębiorstw sytuacji własnej na kolejne 12 miesięcy pogorszyły się nieznacznie. W efekcie
oceny te pozostają wyraźnie niższe niż w okresie 2017/2018. Brak bodźców do dalszej poprawy mogą
wzmacniać pogarszające się przewidywania co do wielkości popytu. Największy optymizm prognoz
wykazują obecnie firmy budowlane, górnictwo, a wśród firm przetwórczych – przedsiębiorstwa oferujące
trwałe dobra konsumpcyjne. Najmniej optymistyczne są największe podmioty w próbie, energetyka oraz
handel.
Wykres 34 Kwartalne i roczne prognozy13 sytuacji
(w pp.)

Wykres 35 Roczne prognozy sytuacji w wybranych
sekcjach (w pp.)
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Wyjaśnienie użytych w raporcie sformułowań:

Prognozy kwartalne – prognozy przedsiębiorstw na kolejny kwartał (dla niniejszej edycji SM – na II kw. 2019 r.)

Prognozy roczne – prognozy przedsiębiorstw na kolejne 12 miesięcy (dla niniejszej edycji SM – na okres marzec 2019
r. – marzec 2020 r.)
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Koszty pracy i wydajność
Roczna dynamika kosztów pracy w IV kw. 2018 r. utrzymała się na wysokim poziomie - takim, jak w III
kw. – 9% r/r. Zwraca też uwagę fakt, że względna stabilizacja tej dynamiki (ok. 9-10 % r/r) obserwowana
jest już od roku. W IV kw. 2018 r. nastąpił natomiast spadek dynamiki pozostałych podstawowych kategorii
kosztów - kosztów zużycia materiałów i energii (spadek o 1,9 pp. do poziomu 6,1% r/r) oraz kosztów usług
obcych (spadek o 3,6 pp. do poziomu 5,7 % r/r). Po zrównaniu się tempa wzrostu wszystkich trzech kategorii
kosztów w III kw. 2018 r., w IV kw. koszty pracy rosły wyraźnie szybciej (w ujęciu rok do roku) niż koszty
usług obcych oraz koszty materiałów i energii.
Powyższa sytuacja wpisuje się w ogólniejszy trend - w ostatnich latach obserwowana jest tendencja
wzrostowa udziału kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej. Warto jednak podkreślić, że skala
tego wzrostu jest wciąż stosunkowo niewielka – różnica między najniższą a najwyższą wartością ich udziału
(po wygładzeniu wyników za pomocą średniej ruchomej) na przestrzeni lat 2012 – 2018 wynosi ok. 1,5 pp.
(Wykres 36). Do wzrostu udziału kosztów pracy w kosztach ogólnych przyczynia się przede wszystkim
udział kosztów pracy w usługach, który wyniósł w IV kw. ponad 32% i wykazuje wyraźny długookresowy
trend wzrostowy.
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działalności operacynej
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W IV kw. 2018 r. po raz kolejny wyraźnie największy wkład w dynamikę kosztów pracy miał wzrost
przeciętnego wynagrodzenia. Taka tendencja utrzymuje się od początku 2018 r. Znaczniejsze mniejszy
wpływ na tę dynamikę miał przyrost zatrudnienia, a najmniejszy – wzrost kosztów świadczeń społecznych
(Wykres 37).
Roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. wzrosła o 0,7 pp. - do poziomu 7,9 % r/r. Jednak
dla dynamiki medianowej płacy odnotowano spadek. Po spadku w III kw. tempo wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia według danych zagregowanych ponownie przyspieszyło, choć nie do takiego stopnia, jak w
pierwszej połowie 2018 r. Warto zauważyć, że po raz pierwszy od połowy 2017 r. nastąpił spadek dynamiki
medianowego wynagrodzenia (Wykres 38). Nieznacznie niższa niż w III kw. okazała się również mediana
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dynamiki r/r płacy dla grup PKD Mogą to być symptomy pewnego wyhamowania tempa wzrostu
wynagrodzeń w kolejnych okresach.
W świetle danych F01 w IV kw. zwiększyła się różnica między dynamiką r/r przeciętnego wynagrodzenia,
a dynamiką r/r wydajności pracy. Kolejny kwartał z rzędu płace rosły szybciej niż wydajność pracy.
Tendencję tę potwierdzają dane ankietowe – zgodnie z opinią respondentów przewaga dynamiki płac nad
dynamiką wydajności pracy utrzymuje się od początku 2017 r.
Wykres 38 Dynamika r/r średniego wynagrodzenia,
medianowego wynagrodzenia i wydajności pracy
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Od początku 2018 r. maleje różnica między odsetkiem firm zwiększających i zmniejszających
zatrudnienie. W IV kw. 2018 r. spadła również dynamika r/r zatrudnienia w sektorze średnich i dużych
przedsiębiorstw. Tempo wzrostu r/r zatrudnienia wzrosło w IV kw. jedynie w Transporcie; we wszystkich
pozostałych branżach (Budownictwo, Górnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Usługi, Energetyka, Handel)
spadło lub pozostało stabilne. W IV kw. nastąpiło zrównanie się dynamiki r/r zatrudnienia w sektorze
prywatnym (gdzie tempo wzrostu zatrudnienia r/r pozostaje na względnie stabilnym poziomie od początku
2018 r.) i publicznym (gdzie dynamika r/r zatrudnienia rośnie od początku 2018 r.).
Polskie firmy w dalszym ciągu borykają się z problem braków kadrowych. Odsetek przedsiębiorstw
deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy od III kw. 2017 r. utrzymuje się na poziomie
powyżej 40%, a w I kw. br. odnotowano jeszcze jego niewielki wzrost kw./kw. (Wykres 40). Spadł, co prawda,
odsetek przedsiębiorstw wskazujących na trudności z pozyskaniem pracowników jako na barierę rozwoju
(do 8,6%), ale jednocześnie był to najczęściej wymieniany przez firmy problem w ostatniej edycji SM.
Zarówno w ujęciu rok do roku jak i kwartał do kwartału największy wzrost odsetka przedsiębiorstw z
brakami kadrowymi wystąpił w sektorze budowalnym. Budownictwo, Przetwórstwo przemysłowe i
Transport to wciąż sektory, w których udział firm deklarujących wakaty jest najwyższy (ok. 50%
respondentów).

Najmniejsze problemy z pozyskaniem rąk do pracy występują w górnictwie (17%) i

energetyce (32%). Warto zauważyć, że od trzech kwartałów utrzymuje się niższy niż w pierwszej połowie
2018 r. udział firm, w których niedobór pracowników jest problemem długotrwałym (tj. deklarowanym co
najmniej 4-ty kw. z rzędu). Może to świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa radzą sobie z brakami kadrowymi
poprzez krótkoterminowe, sezonowe kontrakty lub zatrudnianie imigrantów.
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Presja płacowa – pomimo lekkiego spadku udziału pracodawców odczuwających naciski na wzrost
wynagrodzeń – utrzymuje się na wysokim poziomie (ok. 70% w I kw. br.). Choć nieznacznie spadł
(kw./kw.), odsetek firm sygnalizujących nasilenie presji płacowej, to wciąż co piąta ankietowana firma w I
kw. br. odczuła silniejsze niż w poprzednim okresie naciski na wzrost pensji (Wykres 42). Również mimo
spadku odsetka firm uważających presję płacową i/lub koszty pracy za barierę rozwoju swojej działalności
(Wykres 41), wskaźnik ten jest nadal relatywnie wysoki. O pewnym złagodzeniu presji może natomiast
świadczyć to, że udział przedsiębiorstw wskazujących na silniejsze niż dotychczas naciski na wzrost
wynagrodzeń, spadł we wszystkich sektorach (Budownictwo, Górnictwo, Handel, Przetwórstwo
przemysłowe, Transport, Usługi, Dostawa wody). Jedynie w Energetyce nastąpił skokowy wzrost tego
wskaźnika, przy czym warto podkreślić, że Energetyka, która dotychczas była sektorem odznaczającym się
relatywnie niską presją płacową, w I kw. br. zbliżyła się do poziomu pozostałych branż.
Presja płacowa jest najsilniejsza w przedsiębiorstwach, w których przeciętne wynagrodzenie mieści się
między pierwszym a drugim kwartylem rozkładu wynagrodzeń (dla badanej próby to przedział 3300 – 4300
zł). W tej grupie przedsiębiorstw naciski na wzrost wynagrodzeń odczuwa ponad 80% pracodawców
(Wykres 43). Przekłada się to również na najwyższy, w tej grupie, udział firm planujących takie podwyżki.
Najniższy odsetek przedsiębiorców, deklarujących odczuwanie presji płacowej, występuje w grupie firm
oferujących przeciętnie najniższe wynagrodzenia (do 3300 zł). Wynika to prawdopodobnie z relatywnie
dużego udziału pracowników, którzy nie mają silnej pozycji na rynku.
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Najnowsze dane z SM wskazują, że presja płacowa, choć wciąż wysoka – nie powinna nadmiernie przełożyć
się na przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń. Wśród firm odczuwających presję płacową zmniejszył się
bowiem odsetek przedsiębiorstw zamierzających podnieść wynagrodzenia (Wykres 44). Nadal jest on jednak
wysoki, gdyż około 44,5 % firm, które w I kw. br. odczuwały naciski na wzrost wynagrodzeń, planuje także
podnieść wysokość przeciętnej płacy.
Według SM pogłębia się niekorzystna relacja między wzrostem wynagrodzeń a wydajnością pracy –
kolejny raz z rzędu wzrósł odsetek firm, w których płace rosły szybciej od produktywności pracy i
jednocześnie spadł udział przedsiębiorstw, które deklarują szybszy od płac wzrost wydajności (Wykres 45).
Warto jednak zauważyć, że do 2017 r., przez wiele lat, obserwowaliśmy sytuację odwrotną.
Wykres 44 Odsetek firm odczuwających presję
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Wykres 45 Odsetek przedsiębiorstw, w których
płace rosły w większym stopniu niż wydajność i w
których płace rosły wolniej niż wydajność
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Po silnym wzroście udziału firm prognozujących podwyżki w I kw. br.14., odsetek firm planujących
zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w II kw. br. nieznacznie spadł - do poziomu ok. 36% (Wykres
46). Niższy niż w poprzednim kwartale jest także odsetek przedsiębiorstw planujących znaczne podwyżki –
wyniósł on zaledwie 4,4% (6,6% w I kw. 2019 r.) Wśród trzech głównych sektorów gospodarki
(Budownictwo, Przemysł, Usługi) tylko w sektorze budowlanym nastąpił wzrost udziału firm deklarujących
plany zwiększenia przeciętnej płacy. Jest to zapewne związane z istotnym wzrostem w tej branży odsetka
firm sygnalizujących posiadanie wakatów. Spadły również prognozy podwyżek w perspektywie rocznej odsetek firm zamierzających podnieść płace w ciągu najbliższych 12 miesięcy obniżył się do niecałych 57%15
(z ponad 68% w poprzedniej edycji badania - Wykres 47). Stabilna, i to w dłuższym okresie, pozostaje
natomiast wielkość prognozowanych podwyżek kwartalnych – mediana od ponad 3 lat kształtuje się na
poziomie 5%. Niewielkiemu obniżeniu uległa średnia wartość planowanej podwyżki, wynosząca teraz 5,4%.
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Monitoring

Najnowsze wyniki SM wskazują na niewielki spadek indeksu zatrudnienia, który jednak wciąż
utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od długookresowej średniej- w II kw. br. nieco mniejsza
część firm zamierza zwiększać zatrudnienie niż je zmniejszać (Wykres 48). Spadek indeksu zatrudnienia w
dużej mierze generowany jest przez firmy eksportowe. Pogorszenie prognoz zatrudnienia wśród
eksporterów powiązane jest zapewne z pogarszającymi się od roku prognozami popytu w tej grupie
przedsiębiorstw.

Wynikającym częściowo ze zmiany kafeterii pytania w ankiecie (patrz Szybki Monitoring Nr 01/19 styczeń 2019).
Należy jednak mieć na uwadze, że dane dot. prognoz rocznych są danymi nieodsezonowanymi ze względu na krótki szereg
czasowy.
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Wykres 48 Indeks zatrudnienia - różnica między
odsetkiem firm zwiekszających i zmniejszającyh
zatrudnienie [w pp.]
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1. Inwestycje w gospodarce narodowej16
W IV kw. 2018 r. wzrost inwestycji r/r w gospodarce narodowej wspierały głównie rosnące inwestycje
przedsiębiorstw oraz sektora rządowo-samorządowego. Wyraźnie przyspieszyła dynamika inwestycji
sektora przedsiębiorstw, przy czym według szacunków NBP wysoki wzrost odnotowano również
w sektorze firm17 małych i mikro. Pomimo to realna dynamika nakładów w gospodarce obniżyła się w ciągu
kwartału do 6,7% r/r (z 9,9% r/r w III kw.); także poniżej średniego tempa wzrostu w ostatnim roku (7,4%
r/r). Ten rezultat jest - według wstępnych danych GUS - efektem głębokiego spadku inwestycji sektora
gospodarstw domowych, który istotnie obniżył nominalne tempo wzrostu nakładów w całej gospodarce.
W ujęciu sektorowym nakłady na środki trwałe najszybciej rosły nadal w sektorze rządowym (wzrost
nominalny o 35,6% r/r). Przyspieszenie inwestycji odnotowano jednocześnie w sektorze przedsiębiorstw
(nominalny wzrost o 10,6% r/r w III kw. i 25% r/r w IV kw.), na co wpłynęło utrzymanie wysokiego tempa
wzrostu inwestycji w średnich i dużych przedsiębiorstwach (nominalny wzrost o 14,1% r/r) oraz dynamiczny
wzrost inwestycji w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw (nominalny wzrost o 45,8% r/r).
Wykres 50 Struktura nakładów na środki trwałe
w gospodarce [IV kw. 2018] i wkład sektorów
instytucjonalnych we wzrost nakładów [w pp., r/r,
dane kwartalne, ceny bieżące]
25

Wykres 51 Dynamika inwestycji [w %, r/r, dane
kwartalne]
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2. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw – dane finansowe
W sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych, który jest istotną częścią sektora
instytucjonalnego przedsiębiorstw w rozumieniu rachunków narodowych 18, inwestycje wciąż wyraźnie

Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane za 2018 r. nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.
Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są jako różnica między nakładami sektora przedsiębiorstw
niefinansowych, a nakładami średnich i dużych przedsiębiorstw wg sprawozdania F-01/I-01. Wkład mikro i małych
przedsiębiorstw może być niedoszacowany ze względu na obecność w zbiorowości przedsiębiorstw kwalifikowanych do sektora
rządowego.
18 Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw odpowiada za około 1/3 nakładów całej gospodarki.
16
17
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rosną. W IV kw. 2018 r. przedsiębiorstwa utrzymały wysokie tempo wzrostu inwestycji mimo silnie
rosnących już przed rokiem wydatków na inwestycje, co podniosło bazę odniesienia dla dynamiki tej
kategorii w układzie rocznym. W IV kw. dynamika inwestycji przedsiębiorstw wyniosła realnie 12,7% r/r tylko nieznacznie obniżając się w stosunku do poprzedniego kwartału (14,4% r/r w III kw.). W szczególności
nadal szybko rosną inwestycje przedsiębiorstw spoza sektora energetyczno-górniczego, w których był to już
piąty z rzędu kwartał stabilnego wzrostu nakładów (ze średnią nominalną dynamiką inwestycji w tym
okresie 14,2% r/r).
Dynamikę inwestycji w ujęciu rocznym wspierały głównie czynniki o charakterze cyklicznym oraz
rosnący trend. Jednocześnie, po pewnym osłabieniu w III kw., przyspieszyło tempo wzrostu inwestycji
w ujęciu kwartalnym (12,5% kw./kw. s.a. w IV kw. i 8,7% kw./kw. s.a. w III kw.).
Oceny perspektyw dla rozwoju inwestycji w przedsiębiorstwach są niejednoznaczne. Mimo nadal bardzo
wysokiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, w świetle badań koniunktury
GUS, na ogół nie uważały, by to brak odpowiedniego parku maszynowego ograniczał działalności firmy.
Jednocześnie negatywnie na popyt inwestycyjny przedsiębiorstw może oddziaływać pogorszenie
perspektyw sprzedażowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Warunki finansowania zewnętrznego
inwestycji pozostają natomiast nadal korzystne – m.in. ze względu na niski poziom stóp procentowych.
Jednak pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw (w tym słabsze wyniki finansowe) - przy tradycyjnie
wysokiej skłonności polskich przedsiębiorstw do samofinansowania inwestycji - w najbliższej perspektywie
może wpływać ograniczająco na dynamikę nakładów. Osłabienie dynamiki inwestycji zapowiadać może
słabnące tempo wzrostu wartości produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne sygnały z przemysłu
(badania koniunktury GUS, PMI).
Wykres 52 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji
[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.]

Wykres 53 Inwestycje, wykorzystanie zdolności
produkcyjnych i produkcja budowlano-montażowa
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W IV kw. wyraźnie wzrosła dynamika r/r inwestycji przedsiębiorstw prywatnych i jednocześnie nadal
utrzymywało się wysokie tempo wzrostu nakładów firm publicznych19. Rozwój aktywności inwestycyjnej
Podział średnich i dużych przedsiębiorstw na sektory własności opiera się na strukturze własności kapitału, a kryterium jest
przeważający udział we własności. Jest to ujęcie inne niż w rachunkach narodowych, gdzie do sektora finansów publicznych
19
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przedsiębiorstw publicznych przebiegał zgodnie z oczekiwaniami SM NBP, natomiast prognozy dla sektora
prywatnego okazały się nadmiernie pesymistyczne - sugerując raczej jej ograniczanie w grupie firm
prywatnych. Według danych ze sprawozdań finansowych dynamika inwestycji przedsiębiorstw
prywatnych wzrosła (do 11,8% r/r z 7,5% w III kw., ceny bieżące), przy czym nieco szybszy wzrost
odnotowano w przedsiębiorstwach krajowych (14% r/r) niż w zagranicznych (10,4% r/r). W efekcie sektor
prywatny miał w IV kw. przeważający udział we wzroście nakładów całego sektora przedsiębiorstw.
Natomiast sektor publiczny ma już za sobą pięć kwartałów silnego wzrostu nakładów (średnio o 33,7%);
głównie o charakterze budowlanym. Odnotowane w ostatnim kwartale ub.r. pewne osłabienie wzrostu
inwestycji przedsiębiorstw publicznych (do 20,5% r/r z 37,2% r/r w III kw.) miało prawdopodobnie w dużej
części charakter statystyczny, związany z wysoką bazą odniesienia dla tej dynamiki w układzie rocznym.
Wykres 54 Stopa wzrostu inwestycji wg form
własności [w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 55 Inwestycje wg form własności [indeks
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Inwestycje przedsiębiorstw w IV kw., podobnie jak i w całym ub.r., rosły głównie dzięki rozwojowi firm
z branż o mniejszym znaczeniu finansowania unijnego. Rola przedsiębiorstw z branż, do których
kierowana jest większość środków pomocowych z UE (i ich wkład we wzrost inwestycji sektora
przedsiębiorstw) jest znacząca, ale nadal pozostaje relatywnie niższa niż w szczycie poprzedniej
perspektywy finansowej. Mimo wysokiej, w ostatnich kwartałach, dynamiki r/r inwestycji realizowanych
w tych branżach ich skala dopiero w ostatnim kwartale przekroczyła poziom wydatków z 2015 r. (podczas
gdy w grupie pozostałych przedsiębiorstw nigdy nie spadała poniżej tego poziomu). Systematycznie rosnąca
dynamika inwestycji przedsiębiorstw z branż o mniejszym znaczeniu wsparcia finansowego z Unii może
sugerować, że wzrost inwestycji ma solidne podstawy także niezwiązane z bezpośrednim napływem
funduszy unijnych.

(SFP) zalicza się jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Trzeba również mieć na uwadze,
że zbiorowość F-01/I-01 obejmuje oprócz średnich i dużych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw w ujęciu rachunków
narodowych, także przedsiębiorstwa klasyfikowane do SFP.

24

Szybki Monitoring NBP

Inwestycje

Wykres 56 Wkład do wzrostu inwestycji według
znaczenia finansowania unijnego[w pp., r/r, dane
kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 57 Wkład do wzrostu inwestycji według
wielkości inwestycji przedsiębiorstwa [w pp., r/r,
dane kwartalne, ceny bieżące]
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Wzrost inwestycji w sektorze przedsiębiorstw generowany jest zarówno przez inwestycje grupy
największych inwestorów, jak też przez mniejsze podmioty. Taka struktura wzrostu inwestycji wskazuje
na równomierny charakter procesów inwestycyjnych. Wkład największych inwestorów (firmy z listy tysiąca
przedsiębiorstw o największych nakładach w roku bazowym) nieco jednak wzrósł w ciągu kwartału.
Wykres 58 Udział inwestorów
przedsiębiorstw zwiększających r/r
inwestycje [w %, s.a.]

i udział
kwartalne
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Wykres 59 Dynamika inwestycji [w %, r/r, ceny
bieżące]
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Od trzech lat, mimo rosnącej dynamiki inwestycji, obniża się udział inwestorów w sektorze
przedsiębiorstw i obecnie jest najniższy w historii badania (68,8%). W latach wcześniejszych obie te
kategorie wykazywały wysoką, dodatnią korelację. Od trzech kwartałów relatywnie niski jest również udział
przedsiębiorstw zwiększających inwestycje (36,2%)20.

20

Niższe wartości odnotowano jedynie w 2009 r. i w 2013 r.; podobnie, jak i medianową dynamika inwestycji.
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Wykres 60 Stopa inwestycji wg form własności
[nakłady do majątku, w %, mediana, dane
narastająco za I-IV kw. każdego roku, zbiorowość
inwestorów]

Wykres 61 Stopa wzrostu nakładów w podziale
rodzajowym [r/r, c. bieżące, dane kwartalne, w pp].
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3. Charakterystyka rodzajowa nakładów – dane finansowe
Przedsiębiorstwa nadal wyraźnie zwiększały nakłady na maszyny i urządzenia, a dynamika wzrostu tych
wydatków nawet nieco przyspieszyła wobec poprzedniego kwartału (13,8% r/r, 11,8% r/r w III kw., ceny
bieżące). Wysokie, mimo wysokiej bazy przed rokiem, pozostaje również nominalne tempo wzrostu
inwestycji budowlanych (14% r/r, 27% r/r w III kw.). Nakłady na maszyny i urządzenia oraz inwestycje
budowlane rosną w przedsiębiorstwach nieprzerwanie od pięciu kwartałów. Po dwóch kwartałach spadku
odnotowano także wzrost inwestycji w środki transportu (12,1% r/r, ceny bieżące). Zakupy środków
transportu rosły we wszystkich branżach, poza energetyką i zaopatrywaniem w wodę, w których to
zwiększone zakupy tego rodzaju zrealizowano we wcześniejszych kwartałach. Coraz większe znaczenie
w finansowaniu zakupów środków transportu ma leasing (operacyjny i finansowy łącznie), którego udział
w nakładach na ten rodzaj środków trwałych wynosił w IV kw. niemal 61% (wzrost o 17 pp. r/r)21.

Z początkiem 2014 r. zmniejszył się widocznie związek między dynamiką leasingu a dynamiką majątku trwałego i inwestycji.
Wartość środków trwałych ogółem przyjętych przez przedsiębiorstwa na podstawie leasingu silnie rośnie już od 2016 r.
wyprzedzając wzrost inwestycji przedsiębiorstw. W 2018 r. wzrost wartości środków trwałych przyjętych na podstawie leasingu
wygenerowały wyłącznie umowy z tytułu leasingu operacyjnego a wówczas przedmiot takiego leasingu nie zostaje włączony w
ewidencję środków trwałych biorcy i powinien powiększać majątek trwały dawcy leasingu. Wcześniej jednak rola leasingu
finansowego była istotniejsza.
21
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Wykres 62 Relacja majątku przyjętego na podstawie
leasingu ogółem do nakładów na środki trwałe
przedsiębiorstw ogółem [w %, dane kwartalne]
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Wykres 63 Dynamika leasingu, majątku i inwestycji
[r/r, dane narastające, ceny bieżące]
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Struktura rodzajowa inwestycji różni się w poszczególnych sektorach własności. Przedsiębiorstwa
publiczne nadal koncentrowały się przede wszystkim na inwestycjach budowlanych. Inwestycje te rosły
jednak wolniej niż we wcześniejszych kwartałach roku (wzrost o 23,5% r/r, wobec wzrostu średnio o 51%
w poprzednich czterech kwartałach)22. Do słabszego wzrostu inwestycji budowlanych przyczyniły się niższa
dynamika wzrostu tych inwestycji w transporcie oraz głęboki spadek w Przetwórstwie przemysłowym. W
przedsiębiorstwach prywatnych głównym źródłem wzrostu inwestycji były natomiast, od trzech
kwartałów, nakłady na park maszynowy (13,8% r/r, ceny bieżące). Inwestycje budowlane firm prywatnych
mają obecnie także mniejszy wkład we wzrost inwestycji niż w szczycie poprzedniego cyklu inwestycyjnego.
Taka struktura inwestycji w firmach prywatnych sprzyja zarówno zwiększaniu potencjału produkcyjnego,
jak i wdrażaniu nowoczesnych i bardziej wydajnych rozwiązań do przedsiębiorstw. Powinno to mieć
korzystny wpływ na konkurencyjność sektora prywatnego.
Wykres 64 Udział działów PKD (w podziale na 75
działów), w których nominalna dynamika
inwestycji r/r wyniosła minimum 10% [w %]
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Jest to spójne z malejącą równolegle dynamiką produkcji budowlano-montażowej, w tym szczególnie w obszarze budownictwa
infrastrukturalnego.
22
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W IV kw. dwucyfrowe wzrosty inwestycji odnotowało 40 (tj. o 1 mniej kw./kw.) spośród 75 działów (53%)
i jest to wynik zbliżony do rezultatów z 2014 r. Na poziomie 8 branż PKD takie tempo odnotowano we
wszystkich grupach poza Przetwórstwem przemysłowym, w którym nastąpiło pewne wyhamowanie
dynamiki wzrostu inwestycji (5,6% r/r, 10,6% r/r w III kw., ceny bieżące). Najwyższe wzrosty inwestycji
odnotowano w branży zajmującej się dostarczaniem wody, górnictwie i w handlu (27-29% r/r). W handlu
utrzymywały się w dalszym ciągu najsilniejsze - w klasyfikacji branżowej - dynamiki długookresowe
inwestycji. Górnictwo natomiast nadrabia zaległości inwestycyjne z poprzednich lat i zapowiada wysokie
nakłady na dalszy rozwój23. Jednocześnie po raz pierwszy od 2015 r. znacząco dodatni wkład we wzrost
poziomu inwestycji miały zwiększone inwestycje w energetyce24. Silny wzrost inwestycji utrzymuje się nadal
w transporcie i usługach (po ok. 20% r/r). Znacznie wolniej niż w ub. kw. rosły natomiast inwestycje
budownictwa (12,2% r/r, 38% r/r w III kw., ceny bieżące), ale nadal głównym czynnikiem tego wzrostu
pozostawał rozbudowa parku maszynowego (w IV kw. wzrost o 34,9% r/r).

4. Majątek trwały w przedsiębiorstwach
W ostatnich kwartałach rośnie wartość majątku trwałego przedsiębiorstw 25. W IV kw. majątek trwały firm
przyrósł o 5% (r/r, ceny bieżące); nieco poniżej nominalnego tempa wzrostu PKB (6,4%).
Wykres 66 Majątek trwały i PKB [w %, r/r, ceny
bieżące]

Wykres 67 Skala dezinwestycji i restrukturyzacji
majątku (przychody ze zbycia majątku w relacji do
nakładów na inwestycje oraz do przychodów
ogółem, w%, dane narastająco)
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Na stan majątku - poza wielkością realizowanych inwestycji, czy tempem amortyzacji - wpływają także
działania dezinwestycyjne i restrukturyzacyjne, w tym np. decyzje o sprzedaży składników majątku
23PGG

w 2018 r. zwiększyła inwestycje o 1/3 - do wysokości 2,4 mld. zł., a na 2019 r. planuje inwestycje za rekordowe 3,2 mld. zł.
Rekordowo wysokie inwestycje zrealizowała także JSW, która w 2018 r. zwiększyło nakłady o 63% r/r - do 1,67 mld. zł.
24W części prywatnej tej branży. Grupa Tauron szczyt inwestycyjny zapowiada na 2019 r. - z wydatkami rzędu 4-5 mld. zł. wobec
3,6 mld. zł. w ub.r.

Majątek trwały netto ze względu na ograniczenia dostępności danych są ujmowane łącznie z wartościami
niematerialnymi i prawnymi. Kategoria ta może więc być szczególnie w ostatnich kwartałach wrażliwa na
wartość uprawnień do emisji C02. (Majątek trwały=aktywa trwałe pomniejszone o należności
długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe).
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trwałego. Skala restrukturyzacji majątku przedsiębiorstw, w mierzona udziałem przychodów z jego zbycia
w przychodach ogółem, maleje i jest obecnie rekordowo niska (nieco ponad 1‰)26. Historycznie niska jest
równocześnie skala dezinwestycji (przychody ze zbycia inwestycji w relacji do nakładów), która kształtuje
się poniżej 3%. Zjawiska te są relatywnie silniejsze w budownictwie, ale i tu ich natężenie obniża się w czasie.

5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Przeważającą część środków rozwojowych przedsiębiorstwa przeznaczały na powiększanie majątku
trwałego (94,7% rocznego budżetu na inwestycje ogółem), dokonując zakupów głównie nowych środków
trwałych (90,3%). W 2018 r. jedynie 5,3% nakładów przedsiębiorstwa skierowały natomiast na zakup
własności niematerialnych i prawnych. Ponadto udział ten w ostatnich dwóch latach obniżył się - do
poziomów poniżej średniej wieloletniej. Ze względu na występowanie jednostkowych inwestycji o dużej
wartości struktura tych inwestycji cechuje się dużą zmiennością. Natomiast niezmiennie najmniejszą pozycję
w tym budżecie stanowią wydatki na patenty oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wykres 68 Inwestycje w wartości niematerialne i
prawne w relacji do inwestycji ogółem [w %, dane
roczne]

Wykres 69 Struktura inwestycji w wartości
niematerialne i prawne [w%, dane roczne]
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6. Perspektywy aktywności inwestycyjnej – dane ankietowe
W świetle wyników Szybkiego Monitoringu perspektywy dla rozwoju aktywności inwestycyjnej
pogorszyły się w ciągu kwartału i można je obecnie oceniać jako umiarkowanie dobre. Niektóre spośród
kwartalnych cząstkowych ocen tej aktywności charakteryzowały też lekkie tendencje spadkowe. Na razie
tendencje te nie przekładają się jednak na wyraźniejszą korektę planów inwestycyjnym o rocznym
horyzoncie.
Deklarowane zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami nie jest zbyt wysokie. W ostatnich
kwartałach wyraźnie też się wahało. Podobnie nietrwały okazał się wzrost tego zainteresowania w I kw. br.
roku. Wskaźnik nowych inwestycji w II kw. mocno się bowiem obniżył spadając do poziomu poniżej średniej

W historii epizody wzrostu tej relacji i jej wysokie odczyty zbiegały się z okresami dekoniunktury i nasilania się zjawisk
kryzysowych w gospodarce (kryzys 2008/2009, 2011 – perturbacje na rynku budowlanym w związku z kumulacją inwestycji
przed Euro 2012, czy osłabienie dynamiki inwestycji w 2016 r.).
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wieloletniej (spadek o 2,4 pp. - do 21,7%). Głębokie spadki wskaźnika inwestycji odnotowano
w Budownictwie, Handlu i Usługach, przy lekkiej poprawie w Przemyśle, w którym i tak te wskazania są
zdecydowanie najwyższe. Znacznie mniej nowych inwestycji niż przed kwartałem zapowiadały również
przedsiębiorstwa w sektorze publicznym, choć sam poziom tego wskaźnika wciąż pozostaje wysoki.
Jednocześnie wyraźnie obniżył się optymizm w kwartalnych planach zmiany skali inwestycji, wzmacniając
lekką tendencje spadkową wskaźnika opisującego te plany. Stabilne i optymistyczne pozostają natomiast
roczne prognozy zmian wielkości inwestycji. Wszystkie powyższe elementy złożyły się ostatecznie na
obniżenie się, jakkolwiek z wysokiego poziomu, syntetycznego indykatora optymizmu inwestycyjnego
(OPTIN). Zmiana ta wpisuje się w negatywny trend wskaźnika.
Wykres 70 Wskaźnik nowych inwestycji [w %
ogólnej liczby przedsiębiorstw]
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Wykres 72 OPTIN - ogólna ocena optymizmu
inwestorów [w % liczby przedsiębiorstw]
a inwestycje w gospodarce narodowej [w % r/r]
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Wyraźne obniżenie optymizmu inwestycyjnego, po rekordowo dobrym wyniku w I kw., odnotowano w
przedsiębiorstwach sektora publicznego.
W przedsiębiorstwach publicznych zainteresowanie nowymi inwestycjami spadło z rekordowo wysokiego
poziomu w pop. kw. Nowe inwestycje planuje rozpocząć 35% firm publicznych (wobec 42,3% w pop. kw.).
Pogorszeniu uległy także plany wzrostu nakładów firm publicznych, w tym zarówno odnoszące się do
najbliższego kwartału, jak całego roku. Wyniki te są jednak w dalszym ciągu znacznie korzystniejsze niż 2017
r. Skorelowany z dynamiką inwestycji wskaźnik syntetycznego optymizmu inwestorów (OPTIN) także silnie
się obniżył, co może zapowiadać dalsze słabnięcie dynamiki inwestycji tego sektora.
Nastroje wśród inwestorów prywatnych są natomiast bardziej stabilne, zapowiadając utrzymanie się
dotychczasowego tempa rozwoju aktywności inwestycyjnej. W szczególności, optymistyczne są plany
inwestycyjne firm prywatnych o horyzoncie rocznym.
Wykres 73 OPTIN przedsiębiorstw publicznych
[roczny przyrost]
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Ceny producentów
W IV kw. 2018 r. utrzymało się umiarkowane tempo wzrostu cen produkcji w polskiej gospodarce.
Dynamika cen produkcji globalnej (wg Rachunków Narodowych) w ujęciu rocznym kształtowała się na
zbliżonym poziomie do odnotowanego w poprzednim kwartale – obniżyła się nieznacznie do 1,7% r/r wobec
1,8% r/r w III kw. ub.r. (Wykres 75). Na stabilizację tempa wzrostu cen produkcji w końcówce ub.r.
wskazywały oczekiwania przedsiębiorstw sformułowane w jesiennej edycji SM NBP. Ceny produkcji rosły
(w ujęciu rocznym) we wszystkich podstawowych obszarach działalności27, poza Informacją i komunikacją,
gdzie ukształtowały się na poziomie z poprzedniego roku. Najszybciej ceny rosły w Budownictwie (3,7% r/r)
oraz Hotelarstwie i gastronomi (3,6% r/r). W sekcjach tych także przyspieszenie wzrostu cen było
najsilniejsze. Największy dodatni wkład do wzrostu cen produkcji globalnej miał Przemysł, generujący blisko
2/5 produkcji globalnej.
Wzrost cen zaopatrzenia potrzebnego do produkcji przewyższał wzrost cen produkcji, przyczyniając się
do obniżenia rentowności sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2018 r. (w ujęciu rocznym). Dynamika roczna
deflatora zużycia pośredniego (wg Rachunków Narodowych) nieznacznie obniżyła się (o 0,1 pp.) - do 2,5%
r/r (Wykres 75). Kształtowanie ceny relatywnej produkcji względem zaopatrzenia oddziaływało zatem
negatywnie na zmiany wskaźnika rentowności sektora przedsiębiorstw (w ujęciu rocznym). Skala tego
wpływu była zbliżona do obserwowanej w poprzednim kwartale (por. z dekompozycją zmian rentowności
w rozdziale Wyniki finansowe i ocena sytuacji przedsiębiorstw).
Wykres 75 Roczna dynamika wskaźnika cen
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz
wskaźnika PPI [w %]
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Wykres 76 Roczna dynamika wskaźnika PPI w
głównych grupowaniach przemysłowych [w %]
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Dane o cenach produkcji sprzedanej w polskim Przemyśle wskazują na spowolnienie tendencji
wzrostowej cen producenta w IV kw. 2018 r, a także – w mniejszym stopniu – w dwóch pierwszych
miesiącach b.r. Dynamika wskaźnika PPI w ujęciu rocznym obniżyła się do 2,7% r/r w IV kw. 2018 r. oraz
przeciętnie 2,6 w styczniu i lutym b.r. (wobec 3,2% r/r w III kw. 2018 r.) (Wykres 75). Spowolnienie to wynika
przede wszystkim z wolniejszego wzrostu cen w działach Przemysłu wytwarzających dobra energetyczne

27

nie uwzględniając działalności finansowej
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(głównie ze względu na kształtowanie się cen w przetwórstwie ropy naftowej i pomimo przyspieszenia
dynamiki cen w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę) oraz
- w mniejszym stopniu - zaopatrzeniowe. Jednocześnie odnotowano przyspieszenie wzrostu cen dóbr
inwestycyjnych i konsumpcyjnych, a więc bardziej zaawansowanych w łańcuchu wytwarzania (Wykres 76).
W rezultacie roczna dynamika wskaźnika PPI, po wyłączeniu dóbr związanych z wytwarzaniem energii, od
początku ubiegłego roku charakteryzuje się powolną tendencją wzrostową. Do przyspieszenia wzrostu cen
producentów w I kw. b.r. przyczyniało się m.in. przyspieszenia tempa deprecjacji złotego (w ujęciu
rocznym), głównie wobec dolara, ale także wobec euro.
Przedsiębiorstwa ankietowane w ramach SM NBP wskazywały na utrzymanie się - w I kw. br. - tempa
wzrostu cen na poziomie zbliżonym do odnotowanego w poprzednim kwartale. Wskaźnik presji cenowej
(saldo udziałów firm podnoszących i obniżających ceny) odnotował jednak nieznaczny wzrost względem
poprzedniego badania i wciąż pozostaje na względnie wysokim poziomie około 20 pkt. Nadal najczęściej
podniesienie cen deklarowały przedsiębiorstwa budowlane, choć nieco rzadziej niż w poprzednim kwartale.
Ze względu na uchwalone w końcu ubiegłego roku rozwiązania legislacyjne oraz mniejszy oczekiwany
wzrost cen energii elektrycznej, wyraźnie zmniejszył się udział firm (o 4,5 pp. - do 8,3%) wskazujących w
pytaniu otwartym o bariery funkcjonowania przedsiębiorstwa na wzrost cen zaopatrzenia potrzebnego do
produkcji (Wykres 78). Odsetek ten jest jednak nadal relatywnie wysoki – kształtuje się obecnie na poziomie
odnotowanym dwa kwartały temu – a rosnące koszty pozostają drugą najczęściej wskazywaną, przez
ankietowane firmy, barierą (po braku pracowników, 8,6%).
Większość ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw (63%) twierdzi, że odnotowała wzrost cen prądu
(za GWh energii elektrycznej) pomiędzy czerwcem ub.r., a końcem lutego br. (3% spadek). Zgodnie z
deklaracjami ceny energii wzrosły w tym okresie średnio o blisko 20%, przy czym około ¼ firm odnotowała
wzrost cen rzędu 30% i więcej. Wzrost cen był silniejszy w grupie przedsiębiorstw, które podpisywały
umowy na dostawę energii elektrycznej w 2019 r. (średnio o 26%), niż w przypadku podmiotów, które
zawarły kontrakty w roku ubiegłym lub wcześniej (średnio o 20%). W badaniu SM NBP (wśród
przedsiębiorstw kupujących energie elektryczną) dominują podmioty (85%), które umowy na dostawę
energii podpisywały przed końcem ub.r., natomiast przedsiębiorstwa, które zawarły kontrakty w 2019 r.
stanowią jedynie 7% firm (reszta to przedsiębiorstwa, których kontrakty wygasają i nie zdążyły jeszcze
podpisać nowych umów lub korzystają z opcji sprzedaży rezerwowej). Pośród ankietowanych
przedsiębiorstw, które zawarły kontrakty na sprzedaż energii elektrycznej na określony okres, w około 70%
przypadków umowy wygasają w 2019 r., przy czym blisko 60% na koniec roku. Umowy około 20% firm
kończą się w 2020 roku (także najczęściej na koniec roku), natomiast kolejnych 10% firm - w następnych
pięciu latach.
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Wykres 77 Oczekiwania zmian cen produkcji Wykres
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ankietowanych w ramach SM NBP, dotyczące wzrostu cen wyrobów własnych, wciąż kształtują się na
względnie wysokim poziomie. Zarówno średnie tempo prognozowanego wzrostu cen produkcji, jak i
wskaźnik saldowy prognoz cen na II kw. 2019 r., są obecnie istotnie wyższe od swoich przeciętnych wartości
z poprzedniego roku (Wykres 77). Oba wskaźniki odnotowały jednak istotne spadki względem
poprzedniego badania, podążając za wskaźnikiem prognoz cen surowców. Spadki te wynikają
prawdopodobn

ie z wcześniejszego przeszacowania spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej,

przy formułowaniu oczekiwań przez firmy w poprzedniej edycji badania SM NBP. Na względnie wysokim
poziomie (pomimo spadku względem poprzedniego badania) kształtuje się również współczynnik
przełożenia cen surowców na ceny wyrobów własnych – odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie
cen oferowanych produktów wśród firm oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców
wykorzystywanych do produkcji wyniósł 71%, wobec średnio 69% w ubiegłym roku. Oznacza to, że
kształtowanie się cen zaopatrzenia będzie nadal kluczowe dla zmian cen producentów. Najsilniejszego
wzrostu cen produkcji spodziewają się przedsiębiorstwa budowlane, nieco wolniejszego przemysłowe i
usługowe.
W perspektywie kolejnych kilku kwartałów wzrostowi cen sprzyjać może względnie wysoki stopień
wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna presja płacowa, przekładająca się na
przyspieszony wzrost wynagrodzeń. Z drugiej strony pogarszają się perspektywy w obszarze popytu,
głównie w przypadku sprzedaży eksportowej. Ujemnie na dynamikę cen producenta może także
oddziaływać ewentualne spowolnienie lub zahamowanie – występującej w I kw. br. – tendencji
deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym).
Przedsiębiorstwa oczekują także wolniejszego (niż w poprzednim kwartale) wzrostu cen konsumenta CPI
w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Po wyraźnym wzroście w grudniowym badaniu, w marcu br.
obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy wzrost cen konsumenta (o 5 pp.). Na
tle danych z ostatnich pięciu lat odsetek firm spodziewających się przyspieszenia lub utrzymania inflacji cen
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konsumenta na dotychczasowym poziomie (62%) jest relatywnie wysoki. Obserwowany od około dwóch lat
wzrost tego odsetka nie znalazł jednak dotychczas odzwierciedlenia w danych o CPI.
Wykres 79 Prognozy CPI w perspektywie roku
[w pp.]
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Struktura źródeł finansowania sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostaje stabilna. Mimo że
zasadniczym źródłem wzrostu sumy bilansowej pozostały kapitały własne (5 % r/r), to rośnie znaczenie
kapitałów obcych w strukturze źródeł finansowania (wzrost o 5,8% r/r). Widoczna jest kontynuacja zmiany
struktury

terminowej

zobowiązań

-

spada

udział

zobowiązań

długoterminowych

na

rzecz

krótkoterminowych.
Również średni poziom samofinansowania pozostaje stabilny, ale średnie (jak i medianowe)
wykorzystanie dźwigni finansowej w badanej populacji lekko się obniżyło. Zmiana zagregowanego
wskaźnika zadłużenia ogólnego wynika ze wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw z relatywnie najniższą
dźwignią finansową i spadku zadłużenia firm, w których dźwignia ta jest najwyższa. Odsetek
przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania
przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa) pozostał na jednym z niższych historycznie poziomów (5,5%
populacji28).
Także wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego znajduje się na
bezpiecznym poziomie (wskaźnik pozostaje nieco powyżej 82% od połowy 2017 r.). Połowa przedsiębiorstw
całość aktywów trwałych oraz część majątku obrotowego finansuje kapitałami własnymi, utrzymując bliską
tzw. konserwatywnej strukturę finansowania majątku. Rentowność kapitałów własnych, w efekcie m.in.
spadku wyniku netto, obniżyła się jednak poniżej swojej średniej z ostatnich 10-lat.
W ujęciu przekrojowym wyraźny wzrost zadłużenia obserwuje się w Energetyce. Wykorzystanie dźwigni
finansowej osiągnęło tu historycznie wysoki poziom (39%), ale wciąż jest ono znacznie poniżej średniego
poziomu zadłużenia dla całego sektora przedsiębiorstw. Podobnie jak w całym sektorze, za wzrostem
zobowiązań kryje się tu silny wzrost zobowiązań krótkoterminowych, w tym wzrost pobieranych zaliczek.
Kontynuację wzrostu skali zadłużenia – znacznie przekraczającego średni poziom dla próby – widać wśród
firm transportowych. Wysoki poziom dźwigni finansowej wynika w tej branży z utrzymującego się wzrostu
udziału zewnętrznego finansowania krótkoterminowego, w tym biernych RMK29.

Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do końca 2018 r. dotyczyła nieco ponad
5% badanych firm. Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych np. przychodów, zadłużenia
kredytowego (udział nie przekracza 5% w przypadku przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy
bilansowej)
29 Bierne RMK firm transportowych są pozycją bardzo obszerną, przy czym ich wzrost jest związany z m.in. efektem wysokich
opłat leasingowych, przyszłych kosztów związanych z remontem środków transportu do stanu w jakim był w momencie
rozpoczęcia umowy leasingu, przyszłych płatności podatkowych lub rezerw związanych z operacyjną działalnością
przedsiębiorstw.
28
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Wykres 80 Dynamika zmian pasywnej strony
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura
wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]

Wykres 81 Wskaźnik zadłużenia ogólnego i
wskaźnik trwałości finansowania
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Zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostaje relatywnie niskie, przy czym
w IV kw. 2018 r. zwiększyło się o 10,3% r/r (w tempie znacznie powyżej 10-letniej średniej). Po raz
pierwszy od niemal dwóch lat wkład do wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ogółem miał
wzrost zadłużenia długoterminowego. Wkład wzrostu zadłużenia kredytowego i pożyczkowego do wzrostu
sumy bilansowej sektora przedsiębiorstw rośnie, ale wciąż jest na relatywnie niskim poziomie. Udział
kredytów i pożyczek w sumie bilansowej sięgnął 15,3%. Ostrożna polityka kredytowa banków względem
sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2018 r. spowodowała zaostrzenie, w tym okresie, warunków kredytowania
i może wskazywać na dalsze niewielkie zaostrzeni wymogów w segmencie kredytów długoterminowych dla
sektora MSP30.
Według danych NBP ze sprawozdawczości banków31 utrzymuje się niska dynamika kredytów
inwestycyjnych. Wzrost zadłużenia z tyt. kredytów inwestycyjnych (3,7% r/r, dane miesięczne) wynikał z
wysokiego tempa wzrostu wielkości kredytów przeznaczonych na inwestycje w nieruchomości (7,4% r/r) i
niskiego wzrostu wielkości udzielonych kredytów stricte inwestycyjnych (1,9% r/r). 32 Dynamicznie rośnie
zadłużenie o charakterze bieżącym (wzrost o 11,4% r/r, dane miesięczne) i jego udział w całości zadłużenia.
Odsetek kredytobiorców i pożyczkobiorców pozostaje stabilnie niski. W IV kw. 2018 r. z kredytów i
pożyczek korzystało ok. 66% populacji objętej sprawozdawczością GUS. Nieco ponad 36,6% przedsiębiorstw
korzysta z kredytów i pożyczek zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Lekki wzrost udziału
kredytobiorców

30

(r/r)

odnotowano

w

segmencie

finansowania

długoterminowego.

Z deklaracji

Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2018_4.pdf

31

W sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości
przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie.
32 Wkład tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nieruchomości do tempa wzrostu kredytów o charakterze
inwestycyjnym pozostaje wyraźnie wyższy od wkładu tempa wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych. Szerzej: Statystyka
pieniężna i bankowa www.nbp.pl
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przedsiębiorstw (SM NBP) wynika, że zarówno udział kredytobiorców, jak i tempo wzrostu zadłużenia
kredytowego w kolejnych okresach, pozostaną relatywnie niskie33.
Wykres 82 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów
i pożyczek i struktura wpływu jej głównych
składowych [w %, r/r]
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Wykres 83 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r]
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Źródło: Statystyka monetarna i finansowa NBP, oprac. NBP

Preferowanie środków własnych przez badane firmy w finansowaniu nowych inwestycji wyjaśnia niską
dynamikę zadłużenia kredytowego. W przypadku ponad połowy, spośród ok. 24% przedsiębiorstw
planujących rozpoczęcie nowych inwestycji, źródłem finasowania będą środki własne. Kredyt bankowy
pozostaje wyraźnie rzadszym źródłem finansowania inwestycji. Utrzymujący się prymat środków własnych
w finansowaniu projektów inwestycyjnych (pecking order) może natomiast oznaczać ograniczenie tempa
akumulacji środków pieniężnych przez sektor przedsiębiorstw.
W I kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt i odsetek wniosków zaakceptowanych
nie uległ większym zmianom w relacji kwartalnej i pozostał niski. Około 17% badanych przedsiębiorstw
ubiegało się o kredyt, a 83% otrzymało pozytywną decyzję kredytową. W ok. 40% przyczyną negatywnej
decyzji kredytowej był brak zdolności kredytowej.

Wskaźnik korelacji między odsetkiem kredytobiorców w obu analizowanych populacjach wykazuje zbieżność na poziomie
ponad 50%.
33
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Wykres 84 Odsetki złożonych i zaakceptowanych
wniosków kredytowych

Wykres 85 Źródła finansowania nowych inwestycji
[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie
inwestycji]
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W ujęciu przekrojowym w I kw. br. dostępność finansowania bankowego dla sektora MSP pozostała –
zgodnie z typowymi tendencjami w większości gospodarek – wyraźnie niższa w porównaniu z sektorem
dużych firm. Spośród ok. 29% ubiegających się o kredyt firm w obu sektorach ok. 83% małych i średnich
uzyskało pozytywną decyzję banków, podczas gdy w sektorze dużych przedsiębiorstw było to 93%.
Pogorszyła się dostępność finansowania bankowego dla małych i mikro przedsiębiorstw.
Wyniki SM wskazują natomiast na wzrost, w II kw. 2019 r., zainteresowania firm finansowaniem
działalności kredytem bankowym. Przedsiębiorstwa jednak częściej zapowiadają wzrost popytu na kredyty
o niższych kwotach. Biorąc natomiast pod uwagę historyczną sprawdzalność prognoz wzrostu zadłużenia,
można oczekiwać, że w nadchodzącym kwartale od 43% do 52% firm wyrażających plany ubiegania się o
kredyt faktycznie złoży wnioski kredytowe.
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Wykres 86 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt34

Wykres 87 Wskaźniki obsługi zadłużenia z
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deklarowanej
obsługi
zadłużenia
[odsetek
odpowiedzi]
4

18

2

95

1,8

16

3

14

2

91

1,4

1

89

1,2

0

87

12

10
8
6

-1
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

saldo prognoz popytu na kredyt (s.a., w pp.)
dynamika kredytu ogółem (kw/kw, dane kwartalne, s.a.) -prawa oś

93

1,6

1
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

brak problemów z obsługą zadłużenia kredytowego
wsk. obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki
finansowej (s.a.)
wsk. obsługi zadłużenia_po usunięciu dużych jednorazowych spłat
(s.a.)

Źródło: Szybki Monitoring NBP, Statystyka monetarna i

Źródło: Szybki Monitoring NBP; wyniki finansowe, dane

finansowa NBP, opracowanie NBP

GUS, opracowanie NBP

W IV kw. 2018 r. wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej35 był
wysoki (wzrósł zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym również na poziomie medianowego
przedsiębiorstwa)36. Poprawa wskaźnika wynikała jednak z większego spadku obciążeń z tytułu rat
kapitałowych i odsetek od spadku wyniku finansowego netto.
Według opinii ankietowanych w SM NBP przedsiębiorstw wysoka zdolność do terminowej obsługi
zadłużenia kredytowego utrzymała się także w I kw. 2019 r. i będzie się poprawiać w II kw. 2019 r.
Pozytywnym zjawiskiem wydaje się też to, że wśród firm najmniejszych – których populacja charakteryzuje
się najniższym odsetkiem podmiotów terminowo obsługujących zadłużenie – odsetek tych podmiotów, które
przewidują poprawę obsługi zadłużenia był najwyższy. Wg danych GUS, ale i badania SM NBP, zdobność
firm budowlanych do obsługi zadłużenia kredytowego pozostała najniższa na tle innych sekcji i nie poprawia
się. Niemniej prognozy formułowane przedsiębiorstwa budowlane na II kw. 2019 r. sugerują poprawę
obsługi zadłużenia (zarówno kredytowego, jak i pozabankowego).

Dynamika kwartalna kredytów i innych należności pozostałych monetarnych instytucji finansowych na danych NBP dla I kw.
2019 r. dotyczy danych za styczeń i luty 2019 r.
35 W przypadku wskaźnika skorygowanego, mianownik stanowi sumę rat kapitałowych i odsetek, które przedsiębiorstwa
faktycznie, w danym okresie rozliczeniowym wypłaciły skorygowano in minus o duże, jednorazowe, jednostkowo poniesione
wypłaty. Wypłaty o których mowa mogły wynikać z m.in.: spłaty całości zadłużenia wobec banków lub innych przedsiębiorstw
niefinansowych, wykupu obligacji, zwrotu środków pobranych ze wspólnego rachunku w ramach cash poolingu. Nowy wskaźnik
policzono po usunięciu pojedynczych wydatków przekraczających 15 mln zł. Tego rodzaju duże spłaty, przy jednoczesnej
niewielkiej zmianie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek dotyczą m.in. przedsiębiorstw z działu „Dzierżawa i
wynajem”.
36 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01.
34

40

Szybki Monitoring NBP

RAMKA 1. Finansowanie działalności mikro firm

RAMKA 1. Finansowanie działalności mikro firm
Źródła finansowania działalności
Dla większości mikro firm dominującym źródłem finansowania działalności pozostaje kapitał własny.
Według badania NBP ok. 13% mikro firm działa w oparciu wyłącznie o środki własne, a dla kolejnych 66%
podmiotów środki własne stanowią najważniejsze – ale nie jedyne – źródło finansowania. Jest to zgodne z
wnioskami płynącymi z innych badań, w których niemal 90% mikro i małych przedsiębiorstw
zadeklarowało, że środki własne traktuje jako pierwsze i podstawowe źródło finansowania działalności
bieżącej (ZBP 201737, a także Wolański, 2015, s 468)38. W sektorze MSP istnieje bowiem widoczna grupa firm
(w tym mikro firmy), które generując relatywnie wysokie obroty (a także wysokie nadwyżki finansowe), nie
inwestują tych nadwyżek w projekty inwestycyjne, ale dzięki tym środkom głównie utrzymują bieżącą
działalność na stabilnym, mimo że raczej niskim poziomie (Delloit 2017) 39
Najczęściej spotykanym schematem finansowania działalności jest bardzo duże zaangażowanie
kapitałów własnych i niski udział kapitałów pochodzących z innych źródeł. Taki rodzaj finansowania
działalności deklaruje niemal 70% badanych mikro przedsiębiorstw. Na drugim biegunie znalazło się ok.
15% firm, które finansowanie działalność opierają na zdywersyfikowanej strukturze finansowania, przy
czym środki własne są tylko jednym ze źródeł.
Wykres 88 Odsetki mikro firm korzystających z

Wykres 89 Schematy finansowania działalności
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Mikroprzedsiębiorstwa, które decydują się na wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania,
częściej sięgają po tradycyjne źródła finansowania. Tylko nieliczna grupa nastawionych na rozwój firm
finansuje takie działania z kapitału pochodzącego z rynku kapitałowego lub funduszy wysokiego ryzyka
(ok. 3% badanych mikro firm). Najczęściej jednak wybieraną przez mikro przedsiębiorstwa formą
zewnętrznego finansowania pozostają produkty bankowe oraz leasing (podobne wnioski otrzymano w

INDICATOR Centrum Badań Marketingowych, „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” Związek
Banków Polskich, Warszawa 2017
38 Wolański R. (2015), „Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich
przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr. 116
39 Łyś G. (2014) „Szefowie małych firm nie potrzebują banków” Obserwator Finansowy (24.07.2014)
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/szefowie-malych-firm-nie-potrzebuja-bankow/
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badaniu: KE, 201740, European Economy 2015.241, Bank PeKao 2018, Narodowy Fundusz Gwarancyjny
201842). Szacuje się że z jakiejkolwiek formy

finansowania bankowego korzysta około 25%

mikroprzedsiębiorstw działających na polskim rynku powyżej 5 lat, i jedynie 10% firm funkcjonujących
krócej niż 3 lata. Najczęściej wybieranymi bankowymi produktami finansowymi są kredyty w rachunku
bieżącym, karty kredytowe (BIK, 2017)43. Według badania NBP ok 37% mikro firm korzysta z finansowania
bankowego, ale w ponad 70% firm, jest to źródło o niewielkim znaczeniu. Najczęściej wybieranymi
bankowymi produktami finansowymi są te, które pomagają w zarządzaniu bieżącą płynnością, a rzadziej
służą realizacji większych przedsięwzięć rozwojowych. Po kredyty obrotowe zgodnie z deklaracjami, w celu
rozwijania bieżącej działalności, sięga ponad 20% firm. Z kolei w celu finansowania projektów
inwestycyjnych najczęściej wymieniane są: kredyty inwestycyjne (niemal 18%) oraz leasing (ok. 24%
badanych firm).
Zgodnie z wynikami badania KE dotyczącego dostępności finansowania, w UE-28 z linii kredytowych, czy
limitów w kartach kredytowych korzysta ok 30% mikro firm. Z kredytów celowych korzysta zaledwie 11%
mikro przedsiębiorstw. W całej UE-28 ok. 50% mikroprzedsiębiorstw uważa, że produkty bankowe nie są
odpowiednim rodzajem finansowania ich działalności (KE, 2018)44, wśród polskich mikro firm, takiego
zdania jest ok 40% badanach.
Dostępność finansowania bankowego
Według kwartalnych badań ankietowych NBP o finansowanie bankowe ubiega się średnio mniej
mikroprzedsiębiorstw niż małych i dużych firm. Mikro przedsiębiorstwa również rzadziej dostają
pozytywne decyzje kredytowe. Co więcej, dostępność finansowania bankowego dla tego sektora, na tle
większych przedsiębiorstw, wyraźnie się pogarsza.
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EC (2018), „Survey on the access to finance of enterprises (SAFE)” Analytical Report, Luxembourg
Udell G. F. (2015), Issue in SME access to Finance” Who Takes the Risks for Funding SMEs? European Economy Banks,
Regulation, and the Real Sector 2015.2, Europeye
42 Keralla Research na zlecenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego (2017), „Finansowanie działalności przez MŚP w
Polsce”, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-najmniejsze-firmy-zapozyczaja-sie-m-in-przez-dlugie-terminy-zaplaty4080015.html
43 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/376949/bik-bedzie-wiecej-kredytow-dla-mikroprzedsiebiorstw
44 EC (2018), „Survey on the access to finance of enterprises (SAFE)” Analytical Report, Luxembourg
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Na tle krajów UE-28, polski sektor mikro firm jest mniej aktywny na rynku finansowania bankowego.
Niskie zapotrzebowanie mikroprzedsiębiorstw na finansowanie zewnętrzne może wynikać z braku
długookresowych planów rozwoju i działalności inwestycyjnej. Według PARP (2010)45 ok. 70% mikro firm
(wobec 50% małych i 44% średnich) działa z miesiąca na miesiąc, nie robiąc długookresowych planów.
Niewiele mogło się tu zmienić w ciągu niemal 10 lat skoro - wg. badania MIKRO NBP - ponad 70% firm nie
planuje rozpoczęcia poważniejszych inwestycji w 2019 r. Firmy, które nie aplikują o kredyt, najczęściej jako
powód wymieniają wystarczające środki własne (częściej deklaracje takie składają polskie mikro firmy niż
przeciętnie w UE). Wynik ten jest intuicyjny, skoro w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, jeśli już decydują się
korzystać z finansowania bankowego, to częściej ubiegają się o przyznanie kredytu na cele bieżące (15%
wobec 8% badanych ubiegających się o kredyty inwestycyjne). W dodatku, dopiero kiedy pojawia się
potrzeba wymiany lub modernizacji majątku, zaciągają kredyty inwestycyjne. Robią to jednak rzadko -, co
kilka, kilkanaście lat – częściej ograniczając się jednak do odtworzenia posiadanego potencjału niż do jego
powiększania (Delloit 2017)46. Najczęstszym powodem nie uzyskania kredytu w sektorze mikro jest brak
zdolności kredytowej (podobnie jest w całej populacji przedsiębiorstw niefinansowych).
W UE-28, jak i w Polsce, niższą dostępnością dla mikro przedsiębiorstw charakteryzują się kredyty
inwestycyjne. W 2018 r. najczęściej po kredyty inwestycyjne ubiegały się mikro firmy w bardzo dobrej
sytuacji ekonomiczne. Odsetek odmów i tu wyniósł niemal 30% (o 10 pkt. proc więcej niż średnio w UE-2847).
Jednocześnie firma, jeśli uzyskała pozytywną decyzję kredytową, to w ponad 90% przypadków otrzymała
pełną kwotę kredytu o jaką wystąpiła.
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PARP (2010), „Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce”,
https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/if/sw/Documents/raport_koncowy_finansowanie_zwrotne.pdf
46 Delloit (2014) „Jak bankują mali i średni przedsiębiorcy w Polsce”
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_msp_banking2014.pdf
47 W UE-28 średni udział odmów pokazano jako odsetek minimalny i maksymalny ze względu na strukturę możliwych
odpowiedzi. Wśród możliwości odpowiedzi na pytanie o akceptację wniosku możliwe było wskazanie, że wniosek kredytowy
jest w trakcie rozpatrywania. Minimalny odsetek odmów zakłada, że wszystkie toczące się postepowania zakończą się
pomyślnie dla przedsiębiorstw, a maksymalny odsetek zakłada, że wszystkie toczące się postepowania zakończą się odmową
udzielenia kredytu.
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Według badania NBP ponad połowa mikro firm twierdzi, że finansowanie bankowe byłoby właściwym
źródłem finansowania, a jednocześnie nie ubiega się o jego uzyskanie. Firmy, odczuwające niedobór
finansowania bankowego wśród powodów, które uniemożliwią im jego uzyskanie najczęściej wymieniały:
wysoki koszt kredytu, trudne do spełnienia wymogi formalne, a po około 14% firm uznało, że nie mają
zdolności kredytowej lub też wymaganych zabezpieczeń. Co ważne, wysoki koszt kredytu jest również
najczęstszą przyczyną nieubiegania się o finansowanie bankowe w pozostałych krajach UE-28.
Wykres 94 Przyczyny odmów udzielenia kredytu

Wykres 95 Powody nie ubiegania się o kredyty

przez bank

bankowe

MIK
RO MIK MIK
[EU- RO RO
28] [PL] [PL]

[linia kredytowa, karta kredytowa]

MIK
RO
[EU28]

0

[kredyt celowy]

[bieżący ]
[inwestycyjny]

0 10 20 30 40 50
firmie odmówiono przyzanania kredytu, z powodu:
brak zdolności kredytowej
brak zabezpieczeń
inne
**odmowy [jeśli rozpatrywane wnioski będą negatywnie rozpatrzone]
**odmowy [jeśli rozpatrywane wnioski będą negatywnie rozpatrzone]

20

40

60

potrzebuje ale miałoby problemy z
pozyskaniem, m.in.:
brak zabezpieczeń
słaba/ krótka historia kredytowa*
brak zdolności kredytowej
wysoki koszt kredytu
trudne do spełnienia wymogi
formalne
obawa przed utratą kontroli nad
firmą, inne czynniki**
MIKRO [PL]

MIKRO [UE-28]

Źródło: Szybki Monitoring – ankieta dla mikro firm, NBP,

Źródło: Szybki Monitoring – ankieta dla mikro firm, NBP,

obliczenia własne na podstawie EC (2018) Survey on the

obliczenia własne na podstawie EC (2018) Survey on the

access to finance of enterprises (SAFE)

access to finance of enterprises (SAFE)

** dane tylko dla UE-28. Odsetek firm, które już zakończyły

*dane tylko dla Polski

procedurę aplikowania o kredyt oraz te z otwartymi

**dane tylko dla UE-28

procedurami kredytowymi na dzień zakończenia badania.

44

Szybki Monitoring NBP

Płynność i regulowanie zobowiązań

Płynność i regulowanie zobowiązań
W IV kw. 2018 r. wskaźniki płynności sektora przedsiębiorstw obniżyły się w relacji rocznej i uległy tylko
niewielkim zmianom w relacji kwartalnej (wartości medianowe tylko po usunięciu wahań sezonowych
lekko się obniżyły). Sytuację płynnościową sektora przedsiębiorstw można jednak wciąż uznać za dobrą,
mimo że zróżnicowaną na poziomie sektorów i branż. Obserwowana redukcja tempa wzrostu inwestycji
krótkoterminowych w całym sektorze (wzrost o 1,7 % r/r) 48 wynikała ze spadku akumulacji tej kategorii
aktywów w klasie przedsiębiorstw o najwyższej płynności (w czwartym kwartylu przedsiębiorstw
sklasyfikowanych wg. płynności gotówkowej inwestycje krótkoterminowe spadły o 2,2% r/r, a środki
pieniężne o 5,6% r/r).
Według danych NBP na wzrost środków pieniężnych przedsiębiorstw ogółem wpłynął, pozostający w
tendencji spadkowej, wzrost depozytów w segmencie lokat bieżących (wzrost o 7,4% r/r, dane miesięczne) i
niewielki spadek wielkości lokat terminowych49.
W IV kw. 2018 r. w układzie przekrojowym w większości sekcji widoczna była stabilizacja sytuacji
płynnościowej. Poprawę płynności odnotowano w Handlu, w tym głównie w przedsiębiorstwach
zatrudniających do 50 zatrudnionych50. Poprawę płynności odnotowały też branże zajmujące się produkcją
artykułów spożywczych oraz odzieży, a także Transport (poprawa w małych firmach, przy braku zmian w
firmach dużych). Obniżenie płynność widać z kolei wśród dużych firm przemysłowych (zatrudniających
powyżej 50 zatrudnionych). Znaczny spadek płynności odnotowały firmy zajmujące się produkcją
chemikaliów i wyrobów chemicznych, a także produkujące tekstylia – w obu branżach spadkowi inwestycji
krótkoterminowych towarzyszył wysoki wzrost zobowiązań, ale także należności z tytułu dostaw i usług. 51
W IV kw. 2018 r. utrzymało się zróżnicowanie sytuacji finansowej w ramach budownictwa. Wysoką płynność
miały mianowicie firmy budowlane zajmujące się wznoszeniem budynków (mimo lekkiego spadku wciąż
przekracza średnią płynność dla całego sektora), zaś niską płynność (ale z niewielką poprawą w relacji
kwartalnej) – w branżach zajmujących się robotami specjalistycznymi oraz wykonywaniem prac inżynierii
lądowej i wodnej.
Niewielkiemu obniżeniu uległ odsetek przedsiębiorstw utrzymujących bezpieczny poziom płynności
gotówkowej tj. powyżej 0,2 (wartości referencyjne por. Aneks). Proces obniżania średniego poziomu
płynności w próbie nie wiązał się jednak z przyrostem odsetka firm o bardzo niskiej płynności.

W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i
pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%-99% inwestycji
krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego
wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.
49 Dane za luty 2019 r. Więcej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
50 Za część zmian sytuacji płynnościowej w małych przedsiębiorstwach handlowych mogą odpowiadać zmiany demograficzne.
W ostatnich dwóch latach w klasie małych przedsiębiorstw handlowych odnotowano duże spadki liczebności. W 2017 r. ubyło
nieco ponad 600 firm (r/r) i wówczas obserwowaliśmy lekkie pogorszenie płynności gotówkowej. Z kolei w 2018 r. ubyło nieco
ponad 700 firm (r/r) ale widoczna jest poprawa płynności.
51 W obu przypadkach rentowność obrotu i sprzedaży pozostaje znacznie powyżej średniej dla populacji, a obserwowany ostatnio
w przypadku producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych spadek rentowności został w IV kw. 2018r. zahamowany.
48
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Wykres 96 Wskaźniki płynności finansowej (III st.),
szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.]

Wykres 97 Mediany wskaźników płynności
finansowej (III st.), szybkiej (II st.) i gotówkowej
(I st.) [w pkt.]
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W I kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw informujących o braku problemów z płynnością lekko się obniżył
(78% badanych firm). Jednak przedsiębiorstwa, które dotychczas odczuwały sporadyczne lub częste
problemy z płynnością przewidują, że w II kw. 2019 r. nastąpi poprawa ich płynności. W I kw. 2019 r.
najwięcej problemów z utrzymaniem płynności – mimo lekkiej poprawy – zgłosiły firmy budowlane.
Niewielki spadek odsetka firm płynnych odnotowano w przemyśle oraz wśród wyspecjalizowanych
eksporterów.
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Wykres 100 Ocena płynności przedsiębiorstw
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W IV kw. 2018 r. skrócił się czas płatności zobowiązań, jak i ściągania należności. Spadł odsetek firm,
których cykle rozliczeniowe przekraczają 60 dni54. Wydłużył się jednak cykl zapasów, w efekcie czego55 okres
transformacji środków zainwestowanych w działalność bieżącą (tzw. wskaźnik konwersji gotówki)
przeciętnej firmy pozostał na poziomie bliskim 37 dniom (powyżej 10-letniej średniej).
Analiza sprawności procesów rozliczeń na poziomie jednostkowym pokazuje, że cykl należności jest
najkrótszy w firmach największych - o zatrudnieniu powyżej 1999 osób, a najdłuższy - w sektorze MSP.
Odwrotna zależność dotyczy cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Cykl konwersji gotówki – mimo że
wciąż jest relatywnie krótki – to wydłuża się w Transporcie, Handlu i Usługach. Najdłuższy okres obiegu
środków pieniężnych mają firmy budowlane, przy czym również w tej sekcji skrócił się zarówno średni, jak
i medianowy czas rotacji środków pieniężnych.

Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie
Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl
zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni); Cykl zapasów =
(zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
54 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403
(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf), w transakcjach handlowych terminem
zapłaty określonym w umowie jest 30 dni jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny, i 60 dni jeśli stronami umowy są podmioty
nie będące podmiotami publicznym.
55 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.
52
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Wykres 102 Dynamika zmiany odsetka firm u
których długości cyklu należności z tyt. dostaw i
usług>60, na tle odsetka firm z cyklem nie
przekraczajacym 60 dni [w %, r/r]
5

68

Wykres 103 Dynamika zmiany odsetka firm u
których długości cyklu zobowiązań z tyt. dostaw i
usług>60, na tle odsetka firm z cyklem nie
przekraczajacym 60 dni [w %, r/r]
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cykl zobowiązań nie przekracza 60 dni (odsetek firm) - prawa oś
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

W I kw. 2019 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych – mimo
niewielkiego pogorszenia – pozostała wysoka. O braku problemów poinformowało ok. 73 % badanych firm
(wobec 94% w odniesieniu do zobowiązań bankowych) i w większości przekrojów nie odnotowano
większych zmian w relacji kwartalnej. Poprawę zadeklarowały przedsiębiorstwa ze sprzedażą zorientowana
na rynek krajowy oraz firmy budowlane. Kontynuację poprawy obsługi zadłużenia pozabankowego
deklarują firmy z sektor MSP. Z kolei pogorszenie widać było wśród wyspecjalizowanych eksporterów.
W I kw. 2019 r. wzrósł odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie przeterminowanych
zobowiązań, jak i należności z tytułu dostaw i usług. Najczęściej przedsiębiorstwa mające nieuregulowane
płatności informują, że ich wartość nie przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt. dostaw towarów i
usług. Ponad 50% firm twierdzi, że ma przeterminowane należności (a w odniesieniu do zobowiązań ok. 33%
firm), których wartość nie przekracza 10% wartości należności (lub zobowiązań) handlowych. W strukturze
przeterminowanych należności handlowych rośnie udział tych o większej wartości. Najwięcej firm, wobec
których kontrahenci nie zalegają z płatnościami, jest w usługach (39% firm) i w budownictwie (ok. 36%). Z
kolei firmy przemysłowe i budowlane najrzadziej deklarują terminowe wywiązywanie się ze swoich
zobowiązań. Najbardziej niekorzystna struktura przeterminowanych płatności utrzymuje się (w przypadku
należności z tytułu dostaw i usług) w Handlu, a dla zobowiązań z tytułu dostaw i usług - w Budownictwie.
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Wykres 104 Obsługa zobowiązań handlowych
[odsetek odpowiedzi]
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Wykres 105 Brak należności i zobowiązań
przeterminowanych [odsetki odpowiedzi]
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Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na trzech źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring
NBP (SM), ankiecie dla mikro przedsiębiorstw (MIKRO) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i
wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).
2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w marcu
2019 r. W badaniu SM wzięło udział 2761 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to
przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem,
leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.
Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja
zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W
próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa.
3. Badanie MIKRO zostało uruchomione w 2017 r. W grudniu 2018 r. zrealizowaną drugą edycję. W badaniu
tym wzięło udział 459 mikro firm (do 9 zatrudnionych włącznie) wybranych z terenu całego kraju. Celem
badania była m.in. ocena dostępności finansowania bankowego dla sektora mikro przedsiębiorstw, a
także ocena różnic w ocenach sytuacji między przedsiębiorstwami dużymi i średnimi oraz najmniejszymi
podmiotami, której wyniki zaprezentowano w SM NBP Nr 01/19.
4. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są
przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na
przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób.
Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i
rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 17 711, tj.
o 141 mniej jednostek niż w grudniu 2017 r.
5. W niewielkim stopniu wykorzystano również sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym przedsiębiorstw zatrudniających między 10 a 49 osób (jest to sprawozdawczość półroczna).
Liczba przedsiębiorstw objętych tym badaniem na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 31 144 firm
6. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych
jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw.
Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę,
7. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest
ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale).
8. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.
9. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne:


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



ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na które
składa się: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja i
komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
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wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999
oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i
duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników)



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

inwestycyjne,

konsumpcyjne

trwałe

i

nietrwałe

oraz

półprodukty/dobra

zaopatrzeniowe.


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



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

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


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



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



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



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



Płynność

gotówkowa

(I st.)

=

relacja

inwestycji

krótkoterminowych

do

zobowiązań

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


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



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



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



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



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



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