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Podstawą opracowania były wyniki Szybkiego Monitoringu NBP, przeprowadzonego
w czerwcu 2013 r. na próbie 1278 podmiotów niefinansowych, reprezentujących
wszystkie sekcje PKD (poza rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem), zarówno
sektor niepubliczny, jak i publiczny, sektor MSP oraz duże firmy.
Dodatkowym źródłem informacji były wyniki Ankiety Rocznej NBP,
przeprowadzonej w okresie kwiecień – maj 2013 r. na próbie 1186 podmiotów
niefinansowych. Wyniki tego badania prezentowane są przede wszystkim w postaci
ramek.

SYNTEZA
W II kw. odnotowano dalsze słabe oznaki poprawy koniunktury. Na razie pozostały one jednak bez
istotnego wpływu na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa niewielkiemu pogorszeniu.
W III kw. respondenci oczekują niewielkiego wzrostu popytu i poprawy sytuacji, ale zjawiska tego nie
utożsamiają jeszcze z ożywieniem gospodarczym. Wyraźniejsze odbicie koniunktury spodziewane
jest obecnie później niż na to wskazywały prognozy sprzed kwartału. Zdaniem ankietowanych firm
tempo wzrostu może przyspieszyć dopiero w 2014 r.
W II kw. br. można było zauważyć słabe symptomy poprawy popytu. Zaobserwowano zarówno wzrost
stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i obniżenie bariery popytowej. Mimo poprawy,
znalezienie odbiorcy na oferowane produkty i usługi w dalszym ciągu pozostało najpoważniejszym
problemem dla ankietowanych przedsiębiorstw. Najwięcej takich trudności zgłaszają, tak jak w
poprzednich kwartałach, firmy budowlane. O problemach informują też przedsiębiorstwa handlowe,
które borykają się ze zbyt dużymi zapasami towarów. Podwyższony poziom zapasów dotyka w
dalszym ciągu przede wszystkim podmioty handlujące wyłącznie na rynku krajowym.
W III kw. br. można oczekiwać wzrostu popytu i zwiększenia liczby nowych zamówień. I choć
przedsiębiorstwa nie są jeszcze przekonane o trwałości tej poprawy, wskazując na czynniki
sezonowe, niemniej zwiększył się również odsetek firm, które planują wzrost produkcji.
Kolejny kwartał z rzędu sprzedaż na rynkach zagranicznych zapewniała przedsiębiorstwom wyższą
rentowność i większą dynamikę przychodów niż sprzedaż krajowa, co obserwowano w postaci
wyższych marż, poprawy opłacalności eksportu oraz wyższego stopnia wykorzystania mocy
produkcyjnych w grupie eksporterów. Przełożyło się to na dalszy wzrost udziału eksportu w
sprzedaży sektora przedsiębiorstw. Również po raz kolejny firmy sprzedające na rynkach
międzynarodowych bardziej optymistycznie oceniały swoją kondycję ekonomiczną niż
przedsiębiorstwa handlujące wyłącznie w kraju. W opinii eksporterów popyt na ich produkty i usługi
w III kw. wyraźnie wzrośnie, a ich sytuacja powinna się nieznacznie poprawić, jednak sama sprzedaż
zagraniczna może rosnąć nieco wolniej niż przed kwartałem. W świetle prognoz firm sprzedających
swoje produkty wyłącznie w kraju zapotrzebowanie na ich produkty i usługi może zwiększyć się
nieznacznie, zaś ich kondycja powinna poprawić się istotnie. Warto tutaj zauważyć, że w grupie
nieeksporterów znajdują się m.in. firmy z branży energetycznej, jak też z sekcji Dostawa wody i
gospodarowanie odpadami, gdzie sytuacja i jej perspektywy oceniane są optymistycznie, co wynika z
silnej pozycji rynkowej obu tych branż, pozwalającej na stabilizację sprzedaży i utrzymanie
relatywnie wysokiej rentowności.
Widać niewielkie symptomy poprawy na rynku pracy. Skala planowanych przyjęć nowych
pracowników w III kw. br. nadal jednak nie będzie duża – odsetek firm, które zamierzają zwiększyć
zatrudnienie jest zbliżony do odsetka przedsiębiorstw planujących zredukować liczbę pracowników.
Najwięcej optymizmu w prognozach zatrudnienia deklaruje przemysł oraz firmy z udziałem kapitału
zagranicznego. W dalszym ciągu największe redukcje etatów zamierzają firmy budowlane.
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Mimo niewielkich sygnałów poprawy, wynagrodzenia nadal będą rosły w niskim tempie. Dynamikę
płac hamuje zarówno słaba presja załogi na podniesienie płac, jak i coraz częstsze zjawisko płacenia
nowo przyjmowanym pracownikom niższych stawek niż osobom dotychczas zatrudnionym. Wzrosty
wynagrodzeń planują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa oraz przemysł.
W III kw. br. w dalszym ciągu obniżał się będzie odsetek firm planujących rozpoczęcie inwestycji,
zwiększyć się tym samym może udział przedsiębiorstw zdecydowanych wydać na cele rozwojowe
mniejszą kwotę niż w analogicznym okresie ub.r. Takie tendencje utrzymały się w większości
analizowanych branż i klas w próbie, ale co istotne, nie dotknęły grupy największych podmiotów w
próbie (2000+), a także energetyki oraz zbiorowości eksporterów, gdzie obserwowany był dalszy
wzrost zainteresowania nowymi projektami inwestycyjnymi. Ze względu na wysoką koncentrację
wydatków inwestycyjnych, ożywienie aktywności w wymienionych klasach powinno w dużej mierze
złagodzić spadek nakładów deklarowany przez pozostałe podmioty w próbie.
Przedłużający się okres obniżonej aktywności inwestycyjnej budzić może obawy o utrzymanie przez
przedsiębiorstwa ich przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy konkurujące na
rynkach międzynarodowych. Na razie jeszcze skala problemów wynikających z wstrzymywanych
inwestycji i malejących nakładów na zakup środków trwałych nie jest zdaniem respondentów duża.
Większość firm w ogóle nie dostrzega poważniejszych zagrożeń, a podmioty, które zauważają
konsekwencje ograniczenia inwestycji wskazują najczęściej na starzenie się majątku, jako główny
tego skutek.
W III kw. spadkowi nowo planowanych projektów inwestycyjnych będzie towarzyszył spadek odsetka
inwestycji finansowanych kredytem bankowym. Po środki z sektora bankowego respondenci sięgają
coraz rzadziej, co wynika zarówno z koncentracji nowych inwestycji w grupie przedsiębiorstw
znajdujących się w dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej, jak i relatywnie niskich co do
wartości jednostkowych wydatków na cele rozwojowe.
Jednocześnie prognozy na III kw. br. pokazały wyraźny wzrost zainteresowania zwiększaniem
zadłużenia w bankach. Zjawisko to można wiązać zarówno z wydłużaniem terminów spływu
należności, powodującym wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe, jak i z obniżającym się
oprocentowaniem finansowania bankowego. O kredyt zamierzają częściej ubiegać się zarówno
najbardziej rentowne firmy w próbie, tj. energetyka oraz Dostawa wody i gospodarowanie odpadami,
tj. sekcje oceniające swoją sytuację jako dobrą, jak i firmy budowlane, a zatem te jednostki, które
borykają się obecnie z największymi problemami z utrzymaniem płynności, a dla których otrzymanie
kredytu jest obecnie najtrudniejsze.
W II kw. br. sytuacja płynnościowa nieznacznie pogorszyła się. Wzrósł również odsetek firm, w
których wstępują problemy z odzyskaniem należności w ustalonym terminie. W próbie utrzymuje się
wyraźna polaryzacja między grupą dużych przedsiębiorstw, które posiadają więcej środków
pieniężnych niż to wynika z bieżących potrzeb, i gdzie w ostatnim okresie obserwujemy poprawę
płynności oraz sektorem MSP, który częściej boryka się z niedoborem środków finansowych, i gdzie
oceny płynności są znacznie słabsze i bez oznak poprawy.
Zwiększenie zdolności do spłaty zobowiązań odnotowano w grupie kredytobiorców. Lepszej
spłacalności kredytów bankowych sprzyja malejąca w ostatnich kwartałach cena finansowania
bankowego, jak też preselekcja, której poddawane są firmy wnioskujące o kredyt.
W III kw. br. można oczekiwać kolejnego już obniżenia dynamiki cen. Jest to dodatkowym
potwierdzeniem braku wyraźnych sygnałów ożywienia koniunktury. Jedynie w budownictwie
zauważono wyraźny wzrost odsetka firm planujących podwyżki. W pozostałych sekcjach dynamika
wzrostu cen powinna się w dalszym ciągu obniżać. Podobnie, oczekiwany jest dalszy spadek tempa
wzrostu cen surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji. Wyhamowanie tendencji
spadkowych odnotowano natomiast w przypadku prognoz cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
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1. Sytuacja ekonomiczna
W II kw. br. kondycja sektora przedsiębiorstw pozostawała nadal bez oznak wyraźnej poprawy. Optymizm
prognoz na III kw. nieznacznie wzrósł, ale oczekiwania na silniejsze ożywienie jeszcze w bieżącym roku
osłabiły się. Ankietowane przedsiębiorstwa spodziewają się zdecydowanej poprawy koniunktury dopiero w
2014 r.

Bieżące oceny sytuacji ekonomicznej
W II kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa nieznacznie
gorzej oceniały własną kondycję niż kwartał wcześniej.
Wskaźnik BOSE1 zmniejszył się w stosunku do poprzedniego
kwartału o 1,7 pp. i o 5,2 pp. względem analogicznego okresu
ub.r., pozostając poniżej swojej długookresowej średniej.
Swoją sytuację za bardzo dobrą lub dobrą uznało 71,5% firm,
wobec 72,3% w poprzednim kwartale.

Rys. 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej
BOSE

Rys. 2 Bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności (ocena
fazy cyklu)

Rys. 3 Oceny niepewności sytuacji

Z drugiej jednak strony, nieco inaczej postawione
pytanie, o bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności, które
można interpretować jako przybliżenie oceny fazy cyklu
koniunkturalnego, nie pokazało dalszego pogorszenia
kondycji, a raczej jej stabilizację. Co ważne, odpowiedzi
firm
sugerują
malejące
drugi
kwartał
z
rzędu
prawdopodobieństwo dalszego pogorszenia koniunktury.
Pozytywne wnioski wyciągnąć można również z analizy
pytania otwartego o bariery rozwoju. Nie widać bowiem
wzrostu skali problemów z jakimi borykają się ankietowane
przedsiębiorstwa. Jak niemal w całym okresie po wybuchu
kryzysu finansowego również w połowie br. najczęściej
wymienianą przez przedsiębiorstwa barierą pozostawał niski
popyt. Grupa firm informujących o tego typu trudnościach
drugi kwartał z rzędu zmniejszyła się między kwartałami.
Podobnie obniżył się odsetek firm, które jako problem
wymieniły jeden z przejawów recesji bądź zjawisk
kryzysowych. Nieznacznie powiększyły się natomiast
problemy wynikające z rosnącej konkurencji rynkowej oraz
wahań kursu złotego.
W II kw. br. przedsiębiorstwa oceniły niepewność w
odniesieniu do sytuacji własnej i swojego bezpośredniego
otoczenia jako mniejszą niż w poprzednim kwartale i
analogicznym okresie ub.r. Oceny niepewności są dość silnie
ujemnie skorelowane z ocenami sytuacji bieżącej oraz
ocenami fazy cyklu. Zauważony spadek może być zatem
dodatkowym potwierdzeniem powolnego wygasania fazy
spadkowej cyklu koniunkturalnego. Jest to przy tym
szczególnie istotny element oceny otoczenia firm,
przekładający się na ich aktywność inwestycyjną oraz
skłonność do zwiększania zatrudnienia. W II kw. widać to
jednak wyłącznie po stronie wzrostu odsetka firm
planujących zwiększyć liczbę pracowników, przy braku
efektów w postaci ożywienia inwestycyjnego.

1
Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo złej
sytuacji
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Prognozy sytuacji ekonomicznej

Rys. 4 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw WPSE (w perspektywie kwartału)

Przedsiębiorstwa z nieco większym optymizmem niż
przed kwartałem oceniły kierunek zmian sytuacji w III kw. br.
Wskaźnik WPSE sa wzrósł o 3 pp. kw/kw i o 1,7 pp. r/r).
Wskaźnik pozostał jednak wyraźnie poniżej swojej
długookresowej średniej. Dane z Ankiety Rocznej NBP (AR
NBP) zebrane w okresie kwiecień-maj br. pokazały przy tym
tylko nieznaczny wzrost optymizmu prognoz formułowanych
na następne 12 miesięcy. Saldo tych prognoz pozostało, co
prawda, dodatnie i zwiększyło się r/r, ale można było
oczekiwać znacznie większej skali poprawy. Takie zachowanie
wskaźników sugeruje niskie tempo wychodzenia z fazy
spowolnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Warto również przypomnieć, że przedsiębiorstwa pytane
w marcu o datę ożywienia gospodarczego wskazywały
najczęściej na II półrocze br. jako na moment przełomu.
Czerwcowa edycja ankiety przyniosła jednak negatywneą
korektę tych prognoz. Co prawda, zwiększyła się grupa firm,
która już teraz widzi oznaki ożywienia gospodarczego – z
34,3% kwartał temu do 36,7%, ale jednocześnie wyraźnie
więcej jest też przedsiębiorstw, w opinii których na dobrą
koniunkturę trzeba będzie poczekać nawet półtora roku. Na
Rys. 5 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej na
podkreślenie zasługuje również powszechność tego typu
najbliższe 12 miesięcy (AR NBP)
opinii, bowiem spadek optymizmu prognoz koniunktury
nastąpił w większości analizowanych branż i klas.
Znacznie

więcej

optymizmu

widać

w

ocenach

Rys. 6 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej w kształtowania się koniunktury w perspektywie 2-3 letniej
perspektywie 2-3 lat (AR NBP)
(dane AR NBP). Przewidywania te są znacznie bardziej

optymistyczne niż prognozy na 12 miesięcy. Tak sformułowane
pytanie zostało zadane po raz pierwszy, nie można więc go z
porównać z wcześniejszymi odpowiedziami, niemniej prawie
50% firm spodziewa się, że w ciągu następnych 2-3 lat nastąpi
rozwój przedsiębiorstwa i zaledwie niespełna 8% odsetek firm
przewiduje pogorszenie własnej kondycji. Oznacza to
pozytywne nastroje firm i wyraźną poprawę koniunktury w
analizowanej perspektywie.
Rys. 7 Przewidywany termin zakończenia okresu
spowolnienia w całej populacji (górny rys.) oraz w
przedsiębiorstwach,
które
obecnie
doświadczają
trudności (dolny rys.).

Oceny i prognozy sytuacji – analiza w podstawowych przekrojach
W większości analizowanych klas sytuacja w II kw. br.
pogorszyła się, wyjątek stanowili nieeksporterzy, niektóre
branże usługowe, w tym transport oraz branże oferujące
usługi nierynkowe, a także energetyka oraz sekcja Dostawa
wody i gospodarowanie odpadami.
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Firmy z sekcji Dostawa wody i gospodarowanie
odpadami oraz energetyka oceniają obecnie swoją kondycję
jako bardzo dobrą. Ma to swoje źródło zarówno w niskiej
barierze popytowej, jak i rosnących marżach na sprzedaży
obu tych branż.
W sekcji transport w ostatnim okresie również
odnotowano wzrost marż na sprzedaży krajowej, co ma
szczególnie duże znaczenie dla tych przedsiębiorstw, jako że
wysokie koszty (w tym zwłaszcza ceny paliw), stanowią
obecnie dla firm transportowych największy problem.
Efektem tych zmian, jak też efektem poprawy perspektyw
sprzedaży dla transportu jest wzrost BOSE.
Rys. 8 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej
BOSE w przemyśle, budownictwie i pozostałych
usługach

Rys. 9 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej WPSE
w przemyśle, budownictwie i pozostałych usługach

Rys.
10
Wskaźnik
bieżącej
oceny
sytuacji
ekonomicznej BOSE w wybranych sekcjach PKD

Rys.
11
Wskaźnik
bieżącej
oceny
sytuacji
ekonomicznej BOSE w podziale na nieeksporterów oraz
eksporterów, w tym wyspecjalizowanych

Wśród sekcji wg PKD, gdzie sytuacja została oceniona
gorzej niż kwartał wcześniej największe spadki, do
historycznie najniższych wartości, zanotowało górnictwo.
Źródłem problemów w tej branży są zatory płatnicze, ale co
należy podkreślić jak na razie nie ma to niekorzystnego
przełożenia na spłacalność kredytów bankowych, która
pozostaje wysoka. Mimo pewnego pogorszenia, nadal
relatywnie dobrze oceniana jest płynność branży - znacząca
większość firm górniczych nie ma problemów z utrzymaniem
płynności. Kolejnym źródłem trudności górnictwa jest spadek
cen na surowce, który przekłada się na spadek marż tej
branży. W efekcie, nie tylko maleje optymizm ocen sytuacji
bieżącej, ale obniża się też optymizm długoterminowych
prognoz koniunktury (horyzont oczekiwań na poprawę
koniunktury wyraźnie przesunął się do przodu). Tak jak w
większości pozostałych klas, mimo spadku optymizmu
odnośnie czasu rozpoczęcia fazy ożywienia, prognozy na III
kw. br. znacząco poprawiły się, czemu towarzyszył niewielki
spadek niepewności w odniesieniu do sytuacji własnej i
otoczenia.
Dalszy spadek BOSE odnotowano w branży budowlanej.
Jest to nadal efekt niskiego popytu na usługi budowlane i
silnej konkurencji. Wśród źródeł swoich problemów firmy
budowlane stosunkowo rzadko wymieniają problemy
płatnicze, niemniej oceny zdolności płatniczej, w tym
zdolności do spłaty zobowiązań wobec banków są w tych
przedsiębiorstwa najsłabsze w próbie. Silnie ujemne i
również najniższe w próbie pozostają w tej branży oceny
marż na sprzedaży. Ponieważ wskaźniki te pokazują zmiany,
a nie poziomy marż, należy uwzględnić tu również bazę
odniesienia, która w przypadku części firm z tej sekcji była i
nierzadko jest nadal relatywnie wysoka. Podobnie jak w
branży górniczej również w budownictwie prognozy na III kw.
sugerują
poprawę
sytuacji.
Oczekiwaniom
poprawy
towarzyszy wyraźny wzrost odsetka firm planujących
podnosić ceny. Jednocześnie firmy budowalne przewidują, że
silniejsze ożywienie koniunktury może nastąpić później niż
się tego spodziewano trzy miesiące temu.
W sekcji Przetwórstwo przemysłowe oraz handel nie
zaobserwowano większych zmian sytuacji. W obu sekcjach
miały miejsce niewielkie spadki BOSE, przy jednoczesnych
niewielkich
wzrostach
wskaźnika
prognoz
krótkoterminowych.
W
obu
grupach
prognozy
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długoterminowe uległy pogorszeniu, a termin nadejścia
ożywienia wydłużeniu.
Odnotowano niewielkie korekty w dół ocen sytuacji
bieżącej w grupie eksporterów. Kondycja tych firm,
zwłaszcza przedsiębiorstw z wysokim udziałem eksportu w
przychodach pozostaje jednak znacznie lepsza niż sytuacja
podmiotów sprzedających swoje produkty wyłącznie w kraju.
Nie
zmieniła
tego
niewielka
poprawa
sytuacji
nieeksporterów, którą zanotowano w II kw. br. Za lepszymi
ocenami eksporterów stoją wyższe marże na sprzedaży
zagranicznej, jak też dynamiczny wzrost tej sprzedaży. W
przypadku obu grup prognozy na III kw. poprawiły się, ale o
ile poprawie prognoz w grupie eksporterów towarzyszył
wyraźny wzrost optymizmu prognoz popytu, to w grupie
nieeksporterów wskaźnik prognoz popytu zwiększył się
minimalnie.

Polska na tle UE

Po wyraźnej korekcie w dół w maju br. wskaźnik ESI dla
UE-27 zwiększył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Wzrost zanotowano w większości krajów członkowskich, w
tym również w Polsce oraz u wszystkich naszych
najważniejszych odbiorców zagranicznych.

Rys. 12 Economic sentiment indicator
wybranych krajach UE. Źródło: Eurostat

(ESI)

w

RAMKA 1 Oceny i prognozy sytuacji w kraju (Wyniki AR NBP)
Bieżąca sytuacja w kraju oceniona została przez
respondentów jako słaba. Pesymizm ocen wyraźnie wzrósł w
ciągu roku i był nawet głębszy niż w „kryzysowym” 2009 r.
Warto przy tym podkreślić, że oceny własnej kondycji firm
były w ostatnich latach zawsze bardziej pozytywne niż oceny
sytuacji w całej gospodarce (co ilustruje Rys. 14), jednak
obecnie różnice te silnie się pogłębiły (i wynoszą 40 pp.).
Rysunek ilustruje ponadto, że wskaźnik ocen sytuacji w kraju
podąża za zmianami PKB, podczas gdy oceny sytuacji własnej
wykazują znacznie mniejszą amplitudę wahań.
Rys. 13 Oceny sytuacji gospodarczej w kraju

Prognozy sytuacji gospodarczej kraju na następne 12
miesięcy wyraźnie poprawiły się względem poprzedniego
roku, niemniej nadal w próbie przeważają pesymiści - 27,5%
firm oczekuje dalszego pogorszenia kondycji w kraju, zaś
poprawy spodziewa się mniej bo 21,4% przedsiębiorstw.

Rys. 14 Wskaźnik ocen sytuacji gospodarczej w kraju
oraz ocen sytuacji własnej BOSE (dane wyłącznie za II
kw.) na tle dynamiki PKB

Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego wymusza na
przedsiębiorstwach podjęcie działań dostosowawczych. W
2012 r. do najczęściej stosowanych sposobów należały cięcia
kosztów niezwiązanych bezpośrednio z zatrudnieniem
(deklarowała je ponad połowa firm), a ponadto poszukiwania
nowych rynków zbytu (44% przedsiębiorstw), renegocjacje
dotychczasowych umów (podobnie 44% podmiotów), czy
redukcje
kosztów
zatrudnienia
(40%
jednostek).
Przedsiębiorstwa bardzo aktywnie próbują walczyć ze słabą
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Rys. 15 Prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w
kraju w ciągu następnych 12 miesięcy

Rys. 16 Działania podjęte przez przedsiębiorstwa w
2012 r. i w latach 2008-09 oraz ich wpływ na sytuację
firmy(wpływ można było ocenić w skali od -3 bardzo
negatywny do +3 bardzo pozytywny; na rys. średnia
rozkładu wpływu poszczególnych czynników w 2012 r.)

Rys. 17 Działania dostosowawcze w klasach wg oceny
sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa

koniunkturą, na co wskazuje wyraźnie wyższy względem lat
2008-09 odsetek firm podejmujących wspomniane działania.
Pozytywne jest również to, że bardzo zyskały „na
popularności” działania pożądane z puntu widzenia
zwiększenia konkurencyjności gospodarki, tj. inwestycje w
kapitał ludzki oraz innowacje technologiczne i produktowe. W
latach 2008-09 odpowiednio 5% i 9% respondentów
deklarowało przeprowadzenie tego typu działań, natomiast w
2012 r. odsetki takich firm wzrosły do ok. 27% każde. Z
drugiej strony działania w postaci redukcji kosztów
zatrudnienia i rezygnacji z inwestycji, a zatem reakcje, które
mają negatywny efekt popytowy, choć podejmowane były
również częściej niż w okresie nasilenia kryzysu finansowego,
to
skala
wzrostu
odsetka
firm
informujących
o
przeprowadzeniu tych działań była najmniejsza.
Dodatkowo przedsiębiorcy ocenili skuteczność
stosowanych działań z punktu widzenia ich wpływu na
sytuację firmy. Oceny mogły przyjąć wartości z przedziału od
-3 do 3. Najbardziej korzystne dla kondycji firm okazały się
renegocjacje umów z kontrahentami – zastosowanie tego
działania zostało ocenione na 1,9 punktu. Niewiele mniej
korzystne były: ekspansja na nowe rynki, innowacje oraz
inwestycje w majątek trwały, które uzyskały po 1,8 punktu
każde. Najmniejszy, choć nadal przeciętnie pozytywny,
wpływ na sytuację miały zmiany cen i rezygnacja z inwestycji
(obniżki cen własnych oceniono na 0,2 punktu, podwyżki cen
własnych - na 0,8 punktu, rezygnację z inwestycji – na 0,7
punktu). Firmy w co najmniej dobrej kondycji ekonomicznej
podejmowały nieco inne działania dostosowawcze niż firmy
słabe. Były to: wprowadzenie innowacji, inwestycje w
majątek i kapitał ludzki oraz komputeryzacja, a zatem
reakcje wymagające poniesienia nakładów finansowych.
Natomiast zmiany cen, redukcje kosztów, w tym zatrudnienia
oraz ograniczenia wydatków na inwestycje częściej
deklarowały firmy w złej i słabej kondycji. Trzeba też
zauważyć, że aż 95% firm podjęło w 2012 r. przynajmniej
jedno z wymienionych działań; a przeciętna firma w próbie
podejmowała ich aż cztery. Świadczy to aktywnej walce firm
ze spowolnieniem gospodarczym, co powinno zaowocować
mniejszą liczbą bankructw i szybszym wyjściem z
koniunkturalnego dołka.
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2. Popyt, zamówienia i produkcja
W II kw. br. bariera popytu była niższa niż przed kwartałem. Odnotowano również wzrosty wskaźników
prognoz popytu, zamówień i produkcji na III kw. 2013 r., szczególnie w przypadku przedsiębiorstw
zorientowanych na sprzedaż zagraniczną.

Bariera popytu
W II kw. br. wskaźnik bariery popytu spadł o 1,5 pp. w
relacji kwartalnej i znajduje się obecnie na poziomie
zbliżonym do średniej długookresowej (ok. 14%) (por. Rys. 18).
Od ponad dwóch lat bariera popytu pozostaje jednak
najpoważniejszą barierą rozwoju przedsiębiorstw. Jakościowa
analiza odpowiedzi otwartych wskazuje, że istotną rolę
odgrywa wysoka niepewność związana z przyszłą koniunkturą
gospodarczą w kraju i za granicą. Wiele przedsiębiorstw
upatruje źródeł swoich problemów z popytem w niestabilnej
sytuacji w strefie euro.
Rys. 18 Wskaźnik bariery popytu

Prognozy popytu i zamówień
Odnotowano poprawę wskaźników prognoz popytu oraz
prognoz zamówień na III kw. 2013 r. Wskaźnik prognoz popytu
wzrósł w relacji kwartalnej o 1,9 pp., a w relacji rocznej o 1,6
pp. Wskaźnik prognoz zamówień zanotował nieco silniejsze
wzrosty – odpowiednio o 4,4 pp. kw/kw oraz 2,8 pp. r/r.
Obydwa wskaźniki znajdują się jednak wciąż wyraźnie poniżej
długookresowych średnich i trudno mówić o jednoznacznym
odwróceniu trendu spadkowego zapoczątkowanego w 2010 r.
(por. Rys. 19). Ujemna, ale powoli rosnąca wartość wskaźnika
prognoz trwałego komponentu popytu (wzrost o 1,5 pp.
kw/kw) sugeruje, że przedsiębiorstwa póki co nie odbierają
Rys. 19 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, trwałego
zaobserwowanej poprawy popytu jako trwałej, ale mogą
komponentu popytu oraz zamówień
oczekiwać takich zmian w horyzoncie 2-3 kwartałów.

Prognozy produkcji
Podobnie jak w przypadku wskaźników prognoz popytu
oraz zamówień, również wskaźnik prognoz produkcji na III kw.
2013 r. wzrósł w relacji kwartalnej (o 4,4 pp.) oraz rocznej (o
ok. 2,4 pp.), ale wciąż znajduje się poniżej długookresowej
średniej (por. Rys. 20). Łącznie z wynikami uzyskanymi dla
popytu i zamówień, pozwala to w najbliższym okresie
oczekiwać stopniowego wzrostu rocznej dynamiki wzrostu
produkcji w sektorze przedsiębiorstw.
Rys. 20 Wskaźnik prognoz produkcji
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Prognozy popytu, zamówień i produkcji – analiza w podstawowych przekrojach
Wskaźniki prognoz popytu, zamówień i produkcji w
budownictwie na III kw. 2013 r. odnotowały wysokie wzrosty,
tak w relacji rocznej, jak i kwartalnej. Ponieważ jednak
szczególnie w okresie ostatniego roku cechuje je bardzo
wysoka wariancja (por. Rys. 21) trudno jednoznacznie ocenić,
na ile zaobserwowane wzrosty świadczą o wyhamowaniu
spadków koniunktury w budownictwie, a na ile są korektą zbyt
pesymistycznych oczekiwań z poprzedniego kwartału. Analiza
prognoz trwałego komponentu popytu wskazuje, że
koniunktura w budownictwie wciąż się osłabia, ale w
wolniejszym tempie niż w ostatnich dwóch kwartałach.

Rys. 21 Wskaźniki prognoz popytu, zamówień i
produkcji (SA) w budownictwie

Poprawę prognoz popytu odnotowano w większości klas
wg sekcji PKD poza Handlem i naprawami, które to do
ubiegłego kwartału formułowały relatywnie dobre i stabilne
prognozy popytu (por. Rys. 22). Obecnie na tle próby
pozytywnie wyróżniają się prognozy formułowane przez firmy
transportowe. Bardziej szczegółowa analiza ujawnia, że wśród
przedsiębiorstw usługowych lepsze prognozy popytu formułują
te przedsiębiorstwa, dla których odbiorcą finalnym są inne
przedsiębiorstwa, a nie konsument.
Rys. 22 Wskaźniki prognoz popytu (SA) w energetyce,
transporcie, handlu i naprawach oraz pozostałych
usługach

Analiza wskaźnika prognoz popytu w przekroju wg
przeznaczenia produkcji wskazuje na relatywnie najlepszą
sytuację producentów dóbr konsumpcyjnych nietrwałych. Po
bardzo głębokim spadku (o ok. 30 pp. kw/kw) wskaźnika wśród
producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych w ubiegłym
kwartale, w bieżącym odnotowano równie silny jego wzrost
(por. Rys. 23). Sytuacja ta kontrastuje z wynikami dla sektora
usług, w którym to bardziej optymistyczne prognozy formułują
przedsiębiorstwa świadczące usługi dla biznesu, a nie
konsumentów2.
Rys. 23 Wskaźniki prognoz
przeznaczenia produkcji

popytu

(SA)

wg

Zachowanie wskaźników prognoz popytu w przekroju wg
klas intensywności zaangażowania przedsiębiorstw w sprzedaż
zagraniczną wskazuje na wyraźnie lepszą sytuację
eksporterów niż przedsiębiorstw zorientowanych wyłącznie na
rynek krajowy. Na tle próby szczególnie pozytywnie
wyróżniają się prognozy eksporterów wyspecjalizowanych
(por. Rys. 24). Czynnikiem sprzyjającym eksporterom w
ostatnim kwartale mogła być m.in. deprecjacja złotego
względem euro (por. Rys. 25).
Rys. 24 Wskaźniki prognoz popytu (SA) wg klas eksportu

2

Może to m.in. świadczyć o zmianie zachowań konsumentów, którzy ze względu na ograniczenie budżetowe te same potrzeby
realizują obecnie częściej poprzez wykonywanie niektórych prac i usług we własnym zakresie zamiast poprzez korzystanie z
rynkowej oferty usługowej (np. samodzielne przygotowywanie posiłków zamiast korzystania z restauracji). W literaturze
ekonomicznej problem ten często określa się anglojęzycznym terminem home production vs market production.
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3. Kurs walutowy, eksport i import
Konkurencyjność cenowa sprzedaży zagranicznej rozliczanej w euro i dolarze wzrosła, a bariera kursu
znajduje się na najniższym w historii badania poziomie. Sytuacja eksporterów, szczególnie
wyspecjalizowanych, na tle próby jest dobra, ale formułowane przez eksporterów prognozy – choć relatywnie
stabilne – wykazują od 2011 r. powolną tendencję spadkową.

Opłacalność eksportu

Rys. 25 Kurs euro, przy którym eksport staje się
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs euro.

Rys. 26 Kurs dolara, przy którym eksport staje się
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs dolara.

W II kw. 2013 r. deklarowane kursy opłacalności złotego
względem euro i dolara nie uległy znaczącym zmianom w
relacji kwartalnej (por. Rys. 25 i Rys. 26). Wobec stosunkowo
silnej deprecjacji złotego względem euro oraz niewielkiej
deprecjacji względem dolara, opłacalność polskiej sprzedaży
zagranicznej rozliczanej w tych walutach wzrosła. O wysokiej
opłacalności eksportu świadczyć może również historycznie
niski odsetek przedsiębiorstw wskazujących kurs walutowych
jako barierę rozwoju (por. Rys. 28). Warto również zauważyć,
że na przestrzeni ostatniego roku nastąpiło wyraźne
zmniejszenie wariancji odpowiedzi o graniczny kurs
opłacalności. Obecnie jest ona ponad dwukrotnie niższa niż
na przełomie lat 2011/2012 i niemal trzykrotnie niższa niż w I
poł. 2009 r. Dane te mogą z jednej strony sugerować
zmniejszenie polaryzacji sytuacji wśród eksporterów
(zmniejszenie wariancji w wymiarze przekrojowym), a z
drugiej wskazywać na stabilizację sytuacji na rynku
walutowym (zmniejszenie wariancji w wymiarze czasowym).

Stosunkowo długo utrzymująca się dodatnia różnica
między kursem rynkowym złotego a deklarowanym kursem
opłacalności eksportu sprawia, że zarówno średni udział
nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak i
odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym
eksporcie utrzymują się niskim i stabilnym poziomie. Obydwa
wskaźniki znajdują się wyraźnie poniżej długookresowych
średnich, blisko historycznych minimów (por. Rys. 27),
potwierdzając wysoką opłacalność eksportu.

Rys. 27 Opłacalność eksportu

Bariera kursu walutowego

Rys. 28 Wskaźnik bariery kursu walutowego oraz
rzeczywiste kursy euro i dolara

Odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę
rozwoju nie uległ istotnym zmianom w porównaniu do
sytuacji sprzed kwartału i wciąż znajduje się na poziomie
zbliżonym do najniższego w historii badań (ok. 8%) (por. Rys.
28). Tym samym deprecjacja złotego względem euro i dolara
została oceniona przez większość przedsiębiorstw jako
korzystna. Odpowiedzi otwarte przedsiębiorstw wskazują
jednak, że w dłuższym okresie sytuacja na rynku walutowym
jest wciąż postrzegana przez wiele z nich jako niepewna i
silnie zależna od czynników polityczno-gospodarczych w
strefie euro.
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Oceny i prognozy eksportu

Rys. 29 Wskaźnik umów eksportowych i nowych umów
eksportowych oraz wskaźnik prognoz eksportu

W II kw. 2013 r. wskaźnik umów eksportowych przyjął –
podobnie jak kwartał i rok temu – wartość bliską zera.
Wskaźniki nowych umów eksportowych oraz prognoz eksportu
również nie zanotowały znaczących zmian tak w relacji
kwartalnej, jak i rocznej, co świadczy o relatywnie stabilnych
oczekiwań dotyczących dynamiki eksportu (por. Rys. 29).
Wyniki te korespondują z lepszymi prognozami popytu
formułowanymi przez eksporterów niż przez przedsiębiorstwa
zorientowane wyłącznie na sprzedaż krajową.

W ostatnim kwartale średni udział eksportu w
przychodach ogółem eksporterów kształtował się na poziomie
nieznacznie wyższym niż przed kwartałem (o 0,9 pp.) i przed
rokiem (o 1,7 pp.). Udział importu zaopatrzeniowego w
kosztach działalności przedsiębiorstw znajduje się natomiast
na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej (ok. 18%)
nieznacznie niżej niż przed kwartałem i przed rokiem (spadek
o ok. 0,6 pp.) (por. Rys. 30).
Rys. 30 Średni udział eksportu w przychodach (wśród
eksporterów) oraz średni importu zaopatrzeniowego w
kosztach (cała próba)

RAMKA 2 Perspektywy wejścia do strefy euro (Wyniki AR NBP)
W II kw. br. zadano pytanie o to, czy z punktu
widzenia przedsiębiorstwa Polska powinna wejść do strefy
euro. Przedsiębiorstwa poproszono, aby zaznaczyły jedną
odpowiedź, która jest najbliższa ich stanowisku.
W świetle uzyskanych wyników (por. Rys. 31) można
stwierdzić, że większość przedsiębiorstw – niezależnie od
zastosowanego podziału – jest za wstąpieniem Polski do
strefy euro. Zgoda ta nie ma jednak charakteru
bezwarunkowego, bowiem odsetek przedsiębiorstw będących
za jak najszybszym wejściem Polski do strefy euro jest
stosunkowo niski (najwyższą wartość 16% przyjmuje w grupie
eksporterów
wyspecjalizowanych).
Niezależnie
od
zastosowanego podziału ok. 25-30% respondentów deklaruje,
że wstąpienie Polski do strefy euro jest pożądane dopiero w
dalszym horyzoncie, kiedy polska gospodarka zbliży się
poziomem rozwoju do gospodarek strefy euro.

Rys. 31 Odsetki odpowiedzi na pytanie o to, czy z
punktu widzenia przedsiębiorstwa Polska powinna
wejść do strefy euro

Zgodnie
z
ekonomiczną
intuicją
większymi
entuzjastami polskiej akcesji do strefy euro są
przedsiębiorstwa zaangażowane w handel międzynarodowy.
W przypadku tej grupy przedsiębiorstw tylko ok. 10%
deklaruje, że Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. W
przypadku nieimporterów i nieeksporterów odsetek ten jest
wyższy i wynosi ok. 15%. W tej grupie przedsiębiorstw dużo
większe jest również niezdecydowanie – ok. 28% nie udzieliło
jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.
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RAMKA 3 Konkurencyjność na jednolitym rynku UE (Wyniki AR NBP)
W II kw. br. zadano pytanie o to, jak
przedsiębiorstwa
postrzegają
konkurencyjność
swoich
produktów i usług na jednolitym rynku UE (w skali od 0 do 5).
Uśrednione odpowiedzi zestawiono z odpowiedziami z
poprzednich lat (brak danych za 2011 r.).

Rys. 32 Konkurencyjność produktów
jednolitym rynku UE.

i usług na

Uzyskane wyniki wskazują na wyraźne różnice
pomiędzy nieeksporterami, eksporterami niewyspecjalizowanymi i eksporterami wyspecjalizowanymi (por. Rys. 31).
Im większe zaangażowanie przedsiębiorstwa w sprzedaż
zagraniczną tym konkurencyjność jego produktów i usług na
jednolitym rynku UE jest większa.
W okresie ostatnich dwóch lat (tj. pomiędzy rokiem
2012 a 2010) nie odnotowano znaczących zmian w ocenach
konkurencyjności. Nie widać również, aby na przestrzeni
całego analizowanego okresu (2005-2012) konkurencyjność
polskich produktów na jednolitym rynku UE podlegała jakimś
wyraźnym trendom.
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4. Zatrudnienie
Prognozy zatrudnienia na III kw. 2013 r. poprawiły się w relacji do poprzedniego kwartału oraz pozostają
nieznacznie słabsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poprawa wskaźnika zatrudnienia nastąpiła
w większości analizowanych grup.

Prognozy zatrudnienia – II kw. 2013 r.
15
5
-5
-15
-25
-35

W III kw. 2013 r. prognozy zatrudnienia w ujęciu
kwartalnym poprawiły się (o 2,7 pp. po uwzględnieniu korekty
sezonowej) i wskaźnik prognoz zatrudnienia wyniósł -3,8, co
oznacza, że nadal więcej firm planuje redukcje zatrudnienia
(13,5% spadek, 9,8% wzrost). W relacji rocznej wskaźnik
zatrudnienia zmniejszył się nieznacznie (o 0,4 pp.) i utrzymuje
się powyżej swojej średniej długookresowej.

-45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
saldo F01
wsk.zatr_SA
średnia długookresowa
wsk. zatr. surowy

Rys. 33 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo
odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane odsezonowane) a
Wzrost wskaźnika zatrudnienia jest efektem częstszych
saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany o co najmniej
prognoz wzrostu zatrudnienia oraz nieco rzadszych prognoz
1%)
50
wzrost zatrudnienia_SA
spadek _SA
średnia długookresowa_wzrost
średnia długookresowa_spadek

40

redukcji. Zbliżony do poprzedniego kwartału odsetek
przedsiębiorstw informuje o planach stabilizacji zatrudnienia.
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Rys. 34 Prognozy zatrudnienia (dane odsezonowane)
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W III kw. 2013 r. perspektywy zatrudnienia wg Manpower
(Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia) poprawiły się –
wskaźnik osiągnął wartość dodatnią - aczkolwiek nadal sytuują
Polskę nie tylko daleko za najszybciej rozwijającymi się
krajami Azji czy Brazylią, Turcją oraz USA, ale też na odległej
pozycji wśród państw europejskiej.
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Rys. 35 Prognozy zatrudnienia wg Manpower w III kw.
2013 r. (saldo, dane odsezonowane).

Prognozy zatrudnienia – analiza w podstawowych przekrojach
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Rys. 36 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg sektorów
własności (dane odsezonowane)

W podziale wg form własności pogorszenie prognoz
zatrudnienia
w
ujęciu
kwartalnym
odnotowały
przedsiębiorstwa publiczne (dane odsezonowane) i w grupie
tej występują najgłębsze spadki zatrudnienia. W firmach z
przewagą kapitału zagranicznego prognozy pozostają
najbardziej optymistyczne i planowany jest wzrost
zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia dla krajowych firm
prywatnych poprawił się, ale nadal grupa ta planuje
zmniejszenie liczby pracowników.
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W budownictwie zanotowano poprawę prognoz
zatrudnienia, niemniej nadal zatrudnienie będzie spadać
(dane po korekcie sezonowej). Wyraźna poprawa prognoz
zatrudnienia nastąpiła w przemyśle, co oznacza stabilizację
liczby pracowników. Prognozy w usługach nieco osłabiły się i
w przedsiębiorstwach tych przewidywany jest spadek
zatrudnienia.
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Przemysł_SA

Rys.
37
Wskaźnik
prognoz
budownictwie, przemyśle oraz
odsezonowane)

Usługi_SA

zatrudnienia
w
usługach (dane
20

Wśród sekcji usługowych optymizm prognoz nieznacznie
osłabił się w handlu i transporcie, przedsiębiorstwa z tych
branż spodziewają się niewielkiego spadku zatrudnienia.
Poprawa prognoz nastąpiła w pozostałych branżach
usługowych.
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W podziale według przeznaczenia produkcji najgłębszy
spadek
zatrudnienia
spodziewany
jest
w
firmach
specjalizujących się w produkcji dóbr inwestycyjnych, choć
tu widać lekką poprawę prognoz. Najbardziej osłabiły się
prognozy producentów półproduktów i w tej grupie nastąpi
spadek zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia spodziewany jest w
branżach wytwarzających dobra konsumpcyjne nietrwałe.

Rys. 38 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w sekcjach
usługowych (dane odsezonowane)
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Przedsiębiorstwa duże oraz z sektora MSP przedstawiają
zbliżone prognozy zatrudnienia – w obu grupach uległy one
poprawie, ale zatrudnienie nadal będzie lekko spadać.
Najsłabsze prognozy przedstawiają firmy największe (2000 i
więcej pracowników). Skala redukcji zatrudnienia jest niższa
w firmach najmniejszych (poniżej 50 osób).

Rys. 39 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas
wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane)

Wybrane czynniki oddziałujące na zatrudnienie
Wzrost zatrudnienia jest planowany tradycyjnie w grupie
firm oczekujących wzrostu popytu (zarówno trwałego, jak i
30
też sezonowego), zwiększenia zamówień oraz produkcji.
Jednocześnie w tych właśnie przedsiębiorstwach wzrósł
10
optymizm prognoz. W firmach, które nie przewidują zmian
-10
produkcji lub popytu wskaźnik pozostaje lekko ujemny.
Podobnie jak w okresach wcześniejszych głębokie redukcje
-30
zatrudnienia planują firmy spodziewające się spadku produkcji
-50
czy ograniczenia popytu (liczebność takich firm w próbie jest
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
niewielka).
popyt - wzrost sezonowy_SA
wzrost trwały_SA
bez zmian_SA
spadek sezonowy_SA
W podziale wg oceny sytuacji ekonomicznej wskaźniki
Rys. 40 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena popytu
prognoz
tradycyjnie sugerują wzrost zatrudnienia w grupie
(dane odsezonowane)
20
przedsiębiorstw bardzo dobrze oceniających swoją kondycję
10
bądź oczekujących jej poprawy. W podmiotach tych optymizm
0
prognoz wzrósł. W firmach, które nie oczekują zmian
-10
kondycji, zatrudnienie pozostanie stabilne. Słabe oraz złe
-20
oceny i prognozy sytuacji przekładają się najczęściej na plany
redukcji zatrudnienia.
-30
Optymizm prognoz zatrudnienia rośnie wraz ze spadkiem
-40
2011 II 2011 III 2011 IV 2012 I
2012 II 2012 III 2012 IV 2013 I
2013 II 2013 iii
niepewności odnośnie przyszłej sytuacji ekonomicznej. W
niepewność wysoka lub b.wysoka
umiarkowana
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Rys. 41 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena przedsiębiorstwach deklarujących wysoką niepewność co do
50

niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej
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20
10
0
-10

sytuacji ekonomicznej znacznie częstsze są prognozy
zmniejszenia zatrudnienia niż jego wzrostu. W III kw. 2013 r.
przedsiębiorstwa, które niepewność określają jako niską bądź
bardzo niską, zwiększą zatrudnienie.

-20

W przedsiębiorstwach o wysokim stopniu wykorzystania
mocy produkcyjnych nastąpił wzrost wskaźnika prognoz
-40
zatrudnienia i zatrudnienie w tej grupie wzrośnie. Spadnie ono
-50
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wyraźnie w firmach, w których wykorzystanie mocy
moce-do 75%_SA
<75-90%)_SA
90% i więcej_SA
produkcyjnych pozostało niskie, jednak skala spadku
Rys. 42 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a stopień zatrudnienia w tej grupie wyraźnie zmniejszyła się w ciągu
wykorzystania
mocy
produkcyjnych
(dane kwartału.
-30

odsezonowane)

Od 3 lat wskaźnik prognoz zatrudnienia dla eksporterów
kształtuje się powyżej wartości dla nieeksporterów. Prognozy
zatrudnienia poprawiły się w obu grupach, ale znacznie silniej
w przedsiębiorstwach działających na rynku zagranicznym i
przewidywany jest tam niewielki wzrost zatrudnienia.
Poprawa
widoczna
jest
w
głównej
mierze
u
wyspecjalizowanych
eksporterów,
którzy
zwiększą
zatrudnienie. Firmy, które spodziewają się w III kw. br.
wzrostu sprzedaży zagranicznej nadal planują wysoki i rosnący
wzrost zatrudnienia.
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Rys. 43 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a eksport/brak
eksportu oraz w klasie eksporterów o rosnącym
eksporcie (dane odsezonowane)
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W przedsiębiorstwach będących w trakcie realizacji
inwestycji prognozy poprawiły się i zatrudnienie się nie
zmieni. Jedynie w firmach, które planują rozszerzenie skali
inwestycji będących w fazie realizacji, możliwy jest wyraźny
wzrost zatrudnienia, choć optymizm prognoz w tych
przedsiębiorstwach nie wzrósł. W firmach nieinwestujących
oraz nie planujących inwestycji zatrudnienie nadal będzie
spadać.
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Rys. 44 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a inwestycje
(dane odsezonowane)
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5. Wynagrodzenia
Wzrost płac będzie miał w III kw. 2013 r. zbliżony zasięg co w II kw. (uwzględniając efekty sezonowe), co
oznacza, że będzie się kształtować nadal wyraźnie poniżej średniej dla lat 2005 – 2013. Średnia wysokość
planowanych podwyżek wynagrodzeń będzie nieco wyższa niż w poprzednim kwartale oraz niższa niż rok
wcześniej.
Relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności pracy w II kw. 2013 r. uległa poprawie i nadal
zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodzenia.
Presja płacowa utrzymuje się na niskim poziomie – jedynie ok. 4% przedsiębiorstw rejestruje obecnie wzrost
nacisków płacowych.

Prognozy wzrostu płac
50

odsetek przedsiębiorstw_'SA
500 i więcej_SA
do 500 osób_SA
średnia długookresowa
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Rys. 45 Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki
wynagrodzeń oraz odsetek pracowników objętych
podwyżkami
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W III kw. 2013 r. podwyżki płac, po uwzględnieniu
korekty sezonowej, będą miały zbliżony zasięg jak w
poprzednim kwartale. Podwyżki wynagrodzeń planuje 7,6%
przedsiębiorstw (wskaźnik odsezonowany wynosi 10,4%, tzn.
o 0,6 pp. więcej kw/kw i 1,9 pp. mniej r/r). Odsetek
przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć wynagrodzenia
kształtuje się zdecydowanie poniżej średniej dla lat 2005 2013. Wzrost płac obejmie większą część ogółu zatrudnionych
niż w poprzednim kwartale i większą niż w analogicznym
kwartale poprzedniego roku.
Większość podwyżek płac będzie nadal bardzo
umiarkowana co do skali - dominują wzrosty płac do 5%
(10,6% zatrudnionych). Wyższe niż 5% podwyżki planowane są
dla 3,3% pracowników w badanej próbie, w tym podwyżki
ponad 10% - dla bardzo znikomej części badanej populacji.
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Rys. 46 Średnia i mediana planowanych podwyżek
wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które planują
podnieść wynagrodzenia)
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wzrosła
w
przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć płace średnia
wysokość planowanych podwyżek w III kw. 2013 r. wyniesie
4,6% (4,0% w poprzednim kwartale). Jest to jednocześnie
nieco mniej niż rok wcześniej. Zasięg redukcji płac nadal
pozostaje niewielki (1,0% zatrudnionych, 1,2% firm).
Wysokość redukcji płac będzie jednak większa niż podwyżek
(planowany spadek wynagrodzeń w firmach redukujących
wynagrodzenia wyniesie średnio 7,7%).
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Rys. 47 Rozkład planowanych zmian wynagrodzeń
(pytanie o obniżki płac pojawiło się po raz pierwszy w
ankiecie za II kw. 2009 r.)
45
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Częstotliwość deklarowanych podwyżek płac była w
ciągu ostatniego roku niższa niż rok wcześniejszej - plany
podwyższenia wynagrodzeń choć raz w ciągu roku objęły
34,0% firm wobec 42,1% w roku poprzednim. Odsetek
przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich czterech kwartałów
informowały co najmniej 2-krotnie o planach wzrostu płac
jest niższy niż rok wcześniej i wynosi 9,2%. Częściej niż 2krotnie podwyżki wynagrodzeń planowało w ostatnim roku
jedynie 1,7% firm.

30
25
20
15
10
5
2006

2007

2008

2009
2010
2011
2012
wielokrotne plany podwyżek w kolejnych 4 kw.
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Wysokość planowanych podwyżek płac nie będzie
w III kw. wyraźnie związana z częstotliwością, tzn. będzie
tylko nieco większa w przedsiębiorstwach, które po raz
pierwszy deklarowały wzrost płac, niż w takich, które
wielokrotnie zgłaszały takie plany.

Rys. 48 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek
wynagrodzeń w ciągu kolejnych czterech kwartałów
(odsetek firm; próba ograniczona do firm, które brały
udział w badaniu w 4 kolejnych edycjach ankiety)
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Wybrane czynniki zmian płac
Deklaracje przedsiębiorstw o planowanym wzroście płac
są tradycyjnie częstsze w firmach będących w bardzo dobrej
sytuacji.
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25
20

Odsetek
przedsiębiorstw
planujących
podwyżki
wynagrodzeń (dane odsezonowane) wzrósł w relacji
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kwartalnej w przemyśle oraz w budownictwie. W usługach
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
udział ten spadł, przy czym w handlu i w usługach
sytuacja b. dobra_SA
dosyć dobra_SA
słaba _SA
transportowych pozostał bez większych zmian. W relacji
Rys. 49 Planowane podwyżki wynagrodzeń a kondycja
ekonomiczna przedsiębiorstwa (odsetek podwyższających rocznej odsetek firm planujący wzrost płac pozostaje stabilny
w przemyśle i w transporcie, w pozostałych branżach odsetek
w klasie)
ten zmniejszył się. Na uwagę zasługuje to, że w budownictwie
45
nadal stosunkowo dużo przedsiębiorstw planuje redukcję
40
35
wynagrodzeń (6,9%).
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W podziale wg form własności wzrost wynagrodzeń
będzie w III kw. br. znacznie częstszy w przedsiębiorstwach
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publicznych (16,5%) niż w prywatnych (6,7%). Najczęściej
5
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przedsiębiorstwach
z
przewagą
kapitału
zagranicznego
Rys. 50 Planowane podwyżki wynagrodzeń a sektor PKD
podwyżki są przewidywane znacznie częściej niż
w
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podmiotach prywatnych krajowych (11,3% wobec 4,7%).
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Rys. 51 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany płac
(% przedsiębiorstw)
2013 III
2013 II
2013 I
2012 IV
2012 III
2012 II
2012 I
2011 IV
2011 III
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Wśród klas zatrudnienia, wynagrodzenia tradycyjnie
najczęściej zamierzają podnosić przedsiębiorstwa największe
(2000 i więcej pracowników). Generalnie – im mniejsza firma,
tym mniejszy odsetek firm deklarujących podwyżki płac.
Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie robią
tego kosztem poziomu zatrudnienia - częściej niż pozostałe
przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zwiększaniu
liczby pracowników.

ocena

Przy spadającym popycie na pracę oraz podwyższonym
bezrobociu potrzeba zatrudnienia nowych pracowników nie
wiąże się, podobnie jak w poprzednich kwartałach, z
koniecznością oferowania wyższych wynagrodzeń. Znakomita
większość przedsiębiorców (ponad 80%), zatrudniając nowych
0
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50
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70
80
90
100
niższe
wyższe
zbliżone
brak nowych prac.
pracowników w II kw. br., bądź planując ich zatrudnienie w
Rys. 52 Wynagrodzenia nowych pracowników w relacji III kw., proponuje im wynagrodzenia zbliżone do wynagrodzeń
do wynagrodzeń osób już zatrudnionych
osób już pracujących o podobnych kwalifikacjach. Wyższe
płace należą w takiej sytuacji nadal do wyjątków. Znacznie
częściej firmy zamierzają nowym pracownikom oferować
niższe wynagrodzenia.
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Podwyżki płac a wzrost wydajności pracy
2013 II
2013 I
2012 IV
2012 III
2012 II
2012 I
2011 IV
2011 III
2011 II
2011 I
2010 IV
2010 III
2010 II
2010 I
2009 IV
2009 III
2009 II
20009 I
2008 IV
2008 III
2008 II
20008 I
2007 IV
2007 III

5,3
7,0
5,1
5,8
6,1
8,4
6,8
7,9
10,3
8,6
6,8
5,8
7,3
6,5
7,4
6,7
5,7
10,3

0

Nadal
utrzymuje
się
zdecydowana
przewaga
przedsiębiorstw, w których wydajność pracy rośnie szybciej
niż wynagrodzenia. W II kw. 2013 r. poprawiła się relacja
pomiędzy wzrostem wynagrodzeń i wzrostem wydajności pracy
(w stosunku do kwartału poprzedniego) – zmniejszył się udział
przedsiębiorstw, w których wydajność nie nadąża za płacami i
wzrósł odsetek firm, w których wydajność rośnie szybciej niż
wynagrodzenia. O szybszym wzroście płac niż wydajności
pracy poinformowało 5,3% przedsiębiorstw w próbie, a więc
18,0% firm podwyższających płace. Wzrost wynagrodzeń nie
przewyższa więc wzrostu wydajności w ponad 4/5
przedsiębiorstw, w których wynagrodzenia rosły.
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Rys. 53 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu
Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost płac był
wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wykresie szybszy niż wzrost wydajności spadł w relacji do poprzedniego
płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność)

kwartału zarówno w przemyśle, w budownictwie, jak i w
usługach.
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Warto dodać, że równowaga pomiędzy wzrostem
wydajności a wzrostem wynagrodzeń jest czynnikiem
towarzyszącym wzrostowi zatrudnienia, tzn. wskaźnik
zatrudnienia jest wyższy (i właściwie stale dodatni, poza
początkiem 2009 r.) w sytuacji gdy dynamika płac i wydajności
pracy są zbliżone, niż przy przewadze którejkolwiek z nich.
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Rys. 54 Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost płac
był w ciągu roku szybszy niż wzrost wydajności pracy wg
3 sektorów (próba ograniczona do firm, w których
wynagrodzenia wzrosły)

Presja płacowa
2013 II 4,5
2013 I 5,8
2012 IV 5,0
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naciski nasiliły się

W II kw. 2013 r. presja płacowa utrzymywała się na
niskim poziomie. Jest ona zdecydowanie słabsza niż na
przełomie lat 2007/2008 (a więc w okresie jej największego
nasilenia). Jest też słabsza niż w poprzednim kwartale oraz
przed rokiem. 58,2% przedsiębiorstw zadeklarowała brak
presji płacowej ze strony pracowników. Pozostali respondenci
poinformowali o istnieniu nacisków na wzrost wynagrodzeń,
ale w skali umiarkowanej, tj. nie większej niż dotychczas.
Jedynie w 4,5% firm naciski te nasiliły się w stosunku do
poprzedniego kwartału.
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Rys. 55 Naciski płacowe
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Presja płacowa ze strony pracowników jest najbardziej
odczuwalna
w
górnictwie,
w
przedsiębiorstwach
największych (2000 i więcej pracowników), a także w firmach
Skarbu Państwa.
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wzrost presji

Naciski płacowe, aczkolwiek nadal relatywnie rzadkie,
są w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu
wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w których presja się
nasila ponad dwukrotnie częściej planowane są podwyżki płac
niż w pozostałych firmach.

Rys. 56 Naciski płacowe a prognozy wzrostu płac
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RAMKA 4 Wpływ inflacji na płace (Wyniki AR NBP)
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Rys. 57 Wpływ inflacji na wysokość płac

O ile w latach 2000 – 2003 wraz ze spadkiem CPI
przedsiębiorstwa ograniczały indeksację wynagrodzeń, to w
następnych latach zaszła zmiana - firmy z roku na rok coraz
częściej
dokonywały
indeksacji
płac,
zazwyczaj
nieregularnie, nawet przy spadającej inflacji. Był to okres
wzrostu aktywności gospodarczej przedsiębiorstw oraz
nasilenia presji płacowej.
Dość wysoka w 2012 r. inflacja nie przełożyła się na
indeksację, co może być związane z relatywnie słabą
aktywnością, pogorszeniem sytuacji na rynku pracy i
niewielkim naciskami na wzrost płac - większość firm (blisko
2/3) nie uwzględniała inflacji w polityce płacowej.
Regularnie waloryzowało płace ok. 14% przedsiębiorstw,
zwykle w oparciu o zaobserwowaną poprzednio inflację (czyli
z dołu).

RAMKA 5 Redukcja kosztów pracy (Wyniki AR NBP)
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Rys. 58 Redukcja kosztów pracy
zatrudnianie na miejsce osób, które
dobrowolnie odeszły z pracy, nowych
pracowników za niższe wynagrodzenie
w porównaniu z dotychczas…
zatrudnianie na miejsce zwolnionych
osób nowych pracowników za niższe
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Rys. 59 Mechanizmy służące redukcji kosztów pracy

W 2012 r. przedsiębiorstwa ograniczały koszty pracy
częściej
redukując
zatrudnienie,
niż
zmniejszając
wynagrodzenia. Co trzecie przedsiębiorstwo ograniczyło w
2012 r. zatrudnienie, przy czym wpływ takiej decyzji na
sytuację firmy oceniły jako umiarkowanie pozytywny (średnia
ocena 1,3 w skali od -3 do +3). Zmniejszanie dodatkowych
składników wynagrodzeń zastosowało 17% respondentów,
oceniając wpływ tych działań na swoją kondycję jako jeszcze
mniej istotny (średnia ocena 1,1 w skali j.w.). Zasadnicze
płace były redukowane sporadycznie (przez ok. 7% firm), co
zostało ocenione podobnie (średnia ocena 1,1).
Przedsiębiorstwa
posługują
się
też
innymi
mechanizmami, służącymi pośrednio redukcji lub zamrożeniu
kosztów pracy. Blisko co czwarta badana firma stosowała w
2012 r. metody spowolnienia lub zamrożenia możliwości
awansu pracowników. Część przedsiębiorstw zatrudniało na
miejsce osób, które odeszły z pracy, nowych pracowników za
niższe wynagrodzenie w porównaniu z dotychczas
zatrudnionymi osobami (17% firm płaciło mniej, zatrudniając
na miejsce dobrowolnych odejść z pracy, 10% firm – na
miejsce zwolnionych osób).
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6. Inwestycje
W III kw. 2013 r. mniej przedsiębiorstw planuje rozpoczęcie nowych inwestycji. Jednocześnie nadal
niekorzystne pozostają prognozy przedsiębiorstw odnośnie do wielkości nakładów. Inwestorzy wciąż częściej
zapowiadają obniżenie nakładów ogółem niż ich wzrost w relacji rocznej. Zmiany w zakresie oceny
aktywności inwestycyjnej odnotowane w ostatniej edycji badania wpisują się w łagodny trend spadkowy,
jaki w próbie obserwujemy od początku 2012 r.
Spadek optymizmu inwestorów w III kw. br. obserwujemy w większości badanych grup. Wyjątek stanowią
największe przedsiębiorstwa (2000+), energetyka i wyspecjalizowani eksporterzy, co ze względu na wysoką
koncentrację inwestycji osłabia nieco negatywne prognozy dla nakładów całego sektora przedsiębiorstw.
Większość spośród firm znajdujących się obecnie w okresie obniżonej aktywności inwestycyjnej nie odczuwa
negatywnych konsekwencji niskich inwestycji. Kłopoty, które pojawiły się w przypadku pozostałych firm, to
najczęściej starzenie się majątku i związany z tym wzrost awaryjności i przestoje produkcji oraz
pogorszenie się konkurencyjności.

Planowane inwestycje
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Rys. 60 Wskaźnik nowych inwestycji – udział
przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych
inwestycji
w
perspektywie
kwartału.
Udział
przedsiębiorstw realnie zwiększających nakłady na
środki trwałe wg F01 GUS (nakł. narastająco, śr. ruch.)

Zmiany w zakresie oceny aktywności inwestycyjnej
odnotowane w ostatniej edycji badania wpisują się w łagodny
trend spadkowy, jaki w próbie obserwujemy od początku
2012 r. Coraz mniej przedsiębiorstw planuje rozpoczęcie
nowych inwestycji. W III kw. zamiar taki zgłosiło 19,7%
badanych, tj. o 1,2 pp mniej niż w poprzednim kwartale (Rys.
60). Jednocześnie nadal niekorzystnie przedstawiają się
prognozy przedsiębiorstw, co do wielkości nakładów.
Inwestorzy wciąż częściej zapowiadają obniżenie nakładów
ogółem niż ich wzrost w relacji rocznej. Łącznie 34,1%
badanych inwestorów w III kwartale zamierza wydać na
inwestycje mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, w
tym 23,8% - znacznie mniej, przy 21% firm, które chcą
powiększyć skalę nakładów. Nieco słabsze niż szacunki
kwartalne są prognozy rocznych budżetów inwestycyjnych, z
których wynika, że co czwarta firma zamierza znacząco
obniżyć wielkość nakładów w całym roku względem wydatków
poniesionych w poprzednim roku (tj. o 2,2 pp. więcej niż w
pop. kw., Rys. 62). Jest to najgorszy dotąd zanotowany wynik
(badanie prowadzone jest od 2011 r.).

Brak wyraźnych symptomów poprawy w otoczeniu
gospodarczym
skłaniać
może
przedsiębiorstwa
do
weryfikowania planów i korygowania szacunków dotyczących
inwestycji założonych na cały bieżący rok. Świadczy o tym
pogłębiające się wobec ostatnich odczytów ujemne saldo
prognoz zmian wielkości rocznych inwestycji (Rys. 62).
Ponieważ słabsze niż w poprzednim kwartale są także
prognozy inwestycji kwartalnych (wzrósł odsetek firm
znacznie ograniczających wielkość inwestycji), to nie można
Rys. 61 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w
wykluczyć dalszego spadku inwestycji w drugiej połowie roku.
perspektywie kwartału r/r
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Rys. 62 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem
na cały bieżący rok r/r

Planowane inwestycje – analiza w podstawowych przekrojach
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Rys. 63 Wskaźnik nowych inwestycji w podziale
wg wielkości zatrudnienia (wskaźniki odsezonowane)
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Rys. 64 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem
w perspektywie kwartału r/r (saldo prognoz) w podziale
wg wielkości zatrudnienia
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Rys. 65 Wskaźnik nowych inwestycji w wybranych
sekcjach PKD (wskaźniki odsezonowane)

3

Spadek optymizmu inwestorów w III kw. br.
obserwujemy w większości badanych grup i objął on zarówno
ocenę możliwości podjęcia nowych inwestycji, jak i szacunki
co do wielkości nakładów ogółem. I choć w niewielu klasach
przeważają inwestorzy zamierzający zwiększyć skalę
nakładów w relacji rocznej, to są one jednak na tyle
znaczące grupy, że mogą mieć ważny wpływ na kształtowanie
się zagregowanych wydatków inwestycyjnych w sektorze
przedsiębiorstw.
największych
Pierwszą z nich jest grupa3
przedsiębiorstw 2000+, która wyraźnie i pozytywnie wyróżnia
się na tle wciąż słabych i pogarszających się nastrojów
inwestorów w próbie (Rys. 63). Wskaźnik nowych inwestycji
tych przedsiębiorstw jest wyższy w porównaniu z pozostałymi
podmiotami (33,9%) i kształtuje się wokół rosnącego trendu.
Ponadto znacznie poprawiły się prognozy firm 2000+
dotyczące wielkości nakładów, w tym zwłaszcza inwestycji
planowanych w perspektywie kwartału (Rys. 64). W
rezultacie zarówno prognozy kwartalnych jak i rocznych
inwestycji wskazują już na możliwy wzrost inwestycji w tej
grupie podmiotów. W MSP obserwujemy natomiast spadek
liczby inwestorów rozpoczynających nowe inwestycji a także
pogorszenie prognoz dynamiki inwestycji.
Wysoki poziom aktywności inwestycyjnej utrzymuje się
też w energetyce. Firmy te relatywnie częściej angażują się
w nowe przedsięwzięcia inwestycyjne i zapowiadają wzrost
nakładów zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i w
horyzoncie całego roku. Jest to jedyna grupa w próbie, w
której od sześciu kwartałów utrzymuje się nieujemne saldo
prognoz dynamiki kwartalnych inwestycji. Poprawę nastrojów
wśród inwestorów odnotowano również w górnictwie, gdzie
zwiększyła się liczba rozpoczynanych przedsięwzięć i
poprawiła się dynamika wielkości nakładów, zbliżając się do
poziomu neutralnego. W pozostałych przedsiębiorstwach w
klasyfikacji według PKD brak jest pozytywnych sygnałów w
obszarze aktywności inwestycyjnej. Największego osłabienia

Są to przekroje jednowymiarowe, zatem grupy te nie wykluczają się.
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inwestycji w tym kwartale można oczekiwać w handlu,
transporcie i budownictwie. Najmniej inwestować planuje
budownictwo (Rys. 65), w którym nakłady w dalszym ciągu
będą spadać. W III kw. inwestycje chce zmniejszyć w relacji
rocznej blisko 40% firm budowlanych, w tym w 30%
podmiotów obniżki te będą miały poważną skalę.
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Rys. 66 Wskaźnik nowych inwestycji a działalność
eksportowa (wskaźniki odsezonowane)
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Trzecią i ostatnią grupą wśród liderów inwestycyjnych
są wyspecjalizowani eksporterzy. Po dwóch kwartałach
spadku planowana dynamika nakładów wśród tych podmiotów
odbiła się wyraźnie i powróciła na ścieżkę wzrostową
(dodatnie saldo prognoz). Odmiennie przedstawia się
natomiast sytuacja eksporterów prowadzących działalność
eksportową na mniejszą skalę oraz wśród firm sprzedających
wyłącznie w kraju, gdzie prognozy wielkości inwestycji
pogarszają się wskazując na możliwe dalsze redukcje
nakładów.
Słabsze
perspektywy
przedsiębiorstw
nieeksportujących przejawiały się także wyraźnie malejącym
w ostatnich kwartałach odsetkiem nowo rozpoczynanych
inwestycji.
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Rys. 67 Wskaźnik nowych inwestycji w podziale
na sektory własności (wskaźniki odsezonowane)

W
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grupowaniach
nie
widać
tak
zdecydowanych liderów. Wprawdzie nadal duży dystans w
ocenach perspektyw inwestycyjnych dzieli sektor prywatny i
publiczny (Rys. 67), ale ostatnie wyniki zapowiadają znaczne
pogorszenie dynamiki inwestycji sektora publicznego, tj.
spadek inwestycji planowanych w III kw. w relacji do
nakładów przed rokiem (głęboko ujemne saldo prognoz) oraz
korektę rocznych prognoz wydatków na cały rok. W
pierwszych dwóch kwartałach tego roku firmy publiczne
mówiły jeszcze o wzroście inwestycji w całym bieżącym roku.
Zróżnicowanie w ocenach aktywności inwestycyjnej
utrzymuje się ponadto wewnątrz sektora prywatnego, z
rosnącą przewagą przedsiębiorstw zagranicznych. Firmy
krajowe informują o dalszych i głębszych spadkach
inwestycji, zaś w podmiotach zagranicznych dynamika
nakładów szybko się poprawia, choć na razie oznacza to
wyhamowanie dotychczasowego tempa spadku inwestycji.

Inwestycje w trakcie realizacji
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W próbie widoczny jest spadek udziału inwestorów
będących w trakcie realizacji inwestycji, co jest
konsekwencją niskiej aktywności badanych przedsiębiorstw w
zakresie podejmowania nowych inwestycji. Słaby trend
spadkowy udziału inwestorów utrzymuje się od połowy
2009 r. a w III kwartale odsetek ten obniżył się do poziomu
61,5% (spadek o 1,2 pp. kw/kw, Rys. 68).
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Rys. 68 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz odsetek
przedsiębiorstw mających rozpoczęte inwestycje
Wskaźnik kontynuacji inwestycji: udział przedsiębiorstw
planujących kontynuować inwestycje w podgrupie
przedsiębiorstw
mających
rozpoczęte
inwestycje.
Poprzez kontynuowanie inwestycji rozumiemy tutaj
realizowanie inwestycji według przyjętych planów,
zwiększenie tych inwestycji, ale też planowe zakończenie
inwestycji

Niemniej wskaźnik kontynuacji inwestycji, który
informuje o zamiarach, co do przebiegu już rozpoczętych
zadań inwestycyjnych pozostaje na bezpiecznym, wysokim
poziomie (Rys. 69). Wskaźnik kontynuacji podobnie jak w II
kw. wyniósł 96,2%. Na ten wynik złożył się 78,6% odsetek
inwestorów
zamierzających
kontynuować
rozpoczęte
wcześniej inwestycje bez zmian co do ich zakresu, 7,3%
odsetek planujących rozszerzenie skali prowadzonych
inwestycji oraz 10,3% odsetek firm kończących zgodnie z
planem swoje inwestycje.
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Rys. 69 Przewidywany przebieg rozpoczętych
inwestycji (% odpowiedzi w grupie inwestorów)

Wyniki wskazują, że spośród sekcji PKD w III kw.
przerwanie rozpoczętych inwestycji częściej zapowiadały
przedsiębiorstwa budowlane. W budownictwie co 10 firma
zapowiada przerwanie prowadzonych przedsięwzięć w
najbliższym kwartale. Możliwości kontynuowania inwestycji
gorzej oceniało również górnictwo oraz pozostałe firmy
usługowe. W tych przedsiębiorstwach doszło do pogorszenia
wskaźnika kontynuacji inwestycji.
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Rys. 70 Ocena aktywności inwestycyjnej i odczuwanie
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Rys. 72 Negatywne skutki niskiej
inwestycyjnej w wybranych przekrojach
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Rys. 73 Wskaźnik nowych inwestycji a występowanie
skutki niskiej aktywności inwestycyjnej

Przedłużający się okres słabej aktywności inwestycyjnej
zwiększa ryzyko pojawienia się w przedsiębiorstwach
różnorakich negatywnych skutków. Wstrzymywane inwestycje
z jednej strony ograniczają tempo rozwoju, ale też zakłócają
utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W
badanej próbie blisko 55% firm według własnej oceny
znajduje się obecnie w okresie obniżonej aktywności
inwestycyjnej (Rys. 70). Na razie większość z nich, tj. ¾ tej
grupy, nie odczuwa negatywnych konsekwencji niskich
inwestycji. Kłopoty, które pojawiły się w przypadku
pozostałych firm, to najczęściej starzenie się majątku i
związany z tym wzrost awaryjności i przestoje produkcji
(57,9% firm odczuwających negatywne skutki braku
inwestycji, Rys. 71) oraz pogorszenie się konkurencyjności
(30,5%). Problem niskiej aktywności inwestycyjnej wśród
sekcji częściej identyfikowały firmy budowlane i górnictwo,
oraz, uwzględniając wielkość przedsiębiorstw, częściej sektor
MSP niż firmy duże. Wstrzymując potrzebne inwestycje
przedsiębiorstwa sektora MSP częściej niż firmy duże
narażają się na spadek konkurencyjności, ale głównym
problemem w obu grupach pozostaje zużycie techniczne i
starzenie się majątku (Rys. 72). Wyjątkiem są największe
przedsiębiorstwa 2000+, gdzie brak inwestycji prowadzi
głównie do pogorszenia się konkurencyjności nie niosąc zaś
większego ryzyka dla stanu technicznego majątku.
Przeanalizowano
historyczną
ocenę
aktywności
inwestycyjnej
przedsiębiorstw
w
podziale
według
odczuwanych
dziś
konsekwencji
swojej
polityki
inwestycyjnej. Przede wszystkim nawet w firmach, które dziś
swoją aktywność inwestycyjną określają jako wysoką stopień
zainteresowania nowymi inwestycjami jest wciąż znacznie
niższy
niż
przed
wybuchem
kryzysu.
Negatywne
konsekwencje dla sytuacji przedsiębiorstwa pojawiały się
zwłaszcza w sytuacjach, gdy firma w ostatnim kwartale
musiała przerwać prowadzone inwestycje.
Po drugie inwestorzy oceniający swoją aktywność
inwestycyjną jako wysoką także w latach wcześniejszych
wyróżniali się wyższą aktywnością w zakresie nowych
inwestycji. Jednak od momentu wybuchu kryzysu 2008/2009
obserwujemy dwie różne ścieżki odbudowy zainteresowania
nowymi inwestycjami. Przedsiębiorstwa, które oceniają dziś
swoją aktywność inwestycyjną jako niską od 3 lat coraz
rzadziej podejmują nowe przedsięwzięcia (Rys. 73) i coraz
szybciej obniżają wielkość nakładów ogółem (malejące
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ujemne saldo prognoz wielkości inwestycji). W 2013 r. firmy
te dwukrotnie rzadziej rozpoczynały nowe inwestycje niż
pozostałe przedsiębiorstwa. Natomiast po 2009 r. nie widać
różnic w częstotliwości podejmowania nowych przedsięwzięć
pomiędzy firmami, które później odczuły negatywne skutki
niskich inwestycji a tymi, które nie odnotowały trudności z
tego tytułu.

RAMKA 6 Planowanie rozwoju (Wyniki AR NBP)
Planowanie działalności jest wciąż rzadko stosowanym
narzędziem;
decyzje
w
tym
zakresie
najczęściej
podejmowane są w firmach na bieżąco (59% firm, Rys. 74).
Plany tworzy zaś 41% respondentów, przy czym w blisko 30%
przypadków plany te zawierają konkretne działania
rozwojowe, zaś ok. 11% firm nie ma w planach rozwoju. Plany
rozwoju formułowane są zwykle w perspektywie trzech bądź
pięciu lat (po około 30% badanych firm).

11,1
ma plany, ale nie planuje
rozwoju

ma plany rozwoju
29,9
59,0
decyzje podejmowane są
na bieżąco

Planowanie działalności jest domeną głównie dużych
przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. W sektorze
prywatnym natomiast znacznie więcej przedsiębiorstw
formułuje plany w grupie firm zagranicznych niż krajowych
(odpowiednio 51% i 33%). Te grupy jednocześnie pokrywają
się także z grupami, w planach których częściej zakłada się
rozwój przedsiębiorstwa.

Rys. 74 Obecny sposób formułowania planów rozwoju
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Rys. 77 Sposób formułowania planów rozwoju i
przewidywane tempo rozwoju w ciągu najbliższych 2-

3 lat

Plany rozwoju determinowane są sytuacją ekonomiczną
przedsiębiorstwa, ocenami stanu koniunktury i oczekiwaniami
co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Szczególnie
silny związek z wizją rozwoju ma postrzeganie niepewności
(Rys. 75). Warto przy tym zauważyć, że plany równie często
tworzą firmy oceniające niepewność jako bardzo niską, jak i
bardzo wysoką (po ok. 60%) przy niższym odsetku firm
planujących w grupie oceniających niepewność w okolicy
poziomów średnich. Jeśli chodzi o planowanie rozwoju, to jak
można się było spodziewać skrajnie wysokie oceny
niepewności najczęściej skłaniają firmy do decyzji o braku
rozwoju przedsiębiorstwa (50%). Wraz z obniżaniem poziomu
niepewności przedsiębiorstwa lepiej oceniają możliwości
swojego rozwoju zawierając wytyczne rozwoju w planach.
Rozwój planuje 56% podmiotów oceniających niepewność
jako bardzo niską.
Tymczasem przedsiębiorstwa mają znaczne potrzeby
inwestycyjne. Łącznie 46,2% firm w próbie nie przeprowadzi
żadnych inwestycji w tym roku bądź w najlepszym razie
inwestycje te jedynie częściowo zaspokoją potrzeby firmy. W
najkorzystniejszej sytuacji są podmioty planujące rozwój, ale
nawet w tej grupie potrzebne inwestycje często (35,8%
przypadków, Rys. 76) są realizowane tylko częściowo. W
pozostałych firmach, a szczególnie w tych, które wykluczają
w planach możliwość rozwoju w 2013 r. nie będzie
prowadzonych żadnych inwestycji, mimo występowania
nawet dużych potrzeb (42,2% firm nie planujących rozwoju
nie będzie inwestowało w tym roku, choć widzi taką
potrzebę, w tym w 14% firm niezbędne są duże nakłady).
Najszybciej w ciągu następnych 2-3 lat będą się
rozwijały te firmy, które mają zaplanowany rozwój (Rys. 77).
W przypadku 26% z nich ma to być dynamiczny rozwój. Co
więcej, dla tych przedsiębiorstw przyszłość wydaje się
bardziej przewidywalna, bo tylko niespełna 7% miało
wątpliwości, co do przyszłego kierunku zmian w sytuacji
przedsiębiorstwa (rozwój czy regres). W firmach, które z
kolei nie planują rozwoju, a są to w znacznej mierze także
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Rys. 78 Czy przedsiębiorstwo przygotowuje wariantowe
plany rozwoju i ekspansji
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firmy, które właśnie zakończyły inwestycje odsetek
respondentów nie potrafiących wskazać kierunku rozwoju
przekroczył 25%. Może to być przejawem m.in. problemów z
uzyskaniem zakładanej rentowności zakończonych inwestycji.
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Rys. 79 Wariantowe plany rozwoju a ocena niepewności
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Nieco ponad połowa przedsiębiorstw, które sporządzają
plany zdecydowało się na opracowywanie tych planów w
układzie wariantowym, uwzględniającym różne możliwe
scenariusze rozwoju sytuacji (28,5% próby, Rys. 78). Plany
wariantowe częściej powstają w przedsiębiorstwach dużych,
zagranicznych, obecnych na rynkach zagranicznych. Na różne
scenariusze rozwoju sytuacji lepiej przygotowane są
przedsiębiorstwa już teraz korzystniej oceniające zarówno
swoja kondycję ekonomiczną, jak i sytuacje w kraju.
Przedsiębiorstwa znajdujące się w gorszej sytuacji oraz
pesymiści nie liczący na poprawę sytuacji w kraju preferują
zaś reaktywne działania podejmowane ad hoc. Jednocześnie
przedsiębiorstwa reaktywne znacznie się różnią od
pozostałych firm, jeśli chodzi o zakładane tempo rozwoju.
Tylko niespełna 4% z nich widzi perspektywę dynamicznego
rozwoju, podczas gdy w podmiotach tworzących plany
ekspansji odsetek ten jest pięciokrotnie wyższy. Sam fakt
wariantowego ujmowania planów nie różnicuje natomiast
tempa przyszłego rozwoju. Choć intuicyjnie można by
oczekiwać odwrotnego rezultatu, wariantowe plany rozwoju
częściej przygotowane mają firmy, które niepewność
oceniają jako bardzo niską (jest to liczebnie niewielka grupa,
Rys. 79). Możliwe jednak także, że przedsiębiorstwa, które
mają opracowane plany działania i są przygotowane na różne
scenariusze rozwoju sytuacji lepiej także monitorują źródła
zagrożeń i ostatecznie postrzegają niepewność jako niższą.
Związek między planowaniem wariantowym a oceną
niepewności nie jest jednoznaczny.
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Rys. 80 Czynniki różnicujące wariantowe plany rozwoju
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w
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ze
względu
na
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kształtowanie się popytu (87% firm tworzących plany
rozwoju, Rys. 80). W następnej grupie czynników o niższej i
dość zbliżonej już ocenie istotności wymieniane są działania
konkurencji, zmiany cen surowców i materiałów, dostępność i
koszt finansowania, oraz regulacje prawne. Sektor MSP
opracowując plany rozwojowe jest bardziej wyczulony niż
przedsiębiorstwa duże na czynniki ryzyka związane z
działaniami konkurencji, natomiast w przedsiębiorstwach
dużych warianty częściej uwzględniają różne ścieżki zmian
cen surowców i materiałów (Rys. 81).
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Rys. 81 Czynniki różnicujące wariantowe plany rozwoju
w MSP i w sektorze dużych przedsiębiorstw
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Źródła finansowania nowych inwestycji
Umacnia się rola własnych środków w finansowaniu
działalności
inwestycyjnej.
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roku nowe historyczne maksimum 56,9% (o 2,7 pp. więcej
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kw/kw, Rys. 82). Jednocześnie znacznie poniżej długoletniej
średniej spadł udział przedsiębiorstw, które dla pokrycia
2012Q3
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47,9
17,8
8,1
wydatków inwestycyjnych planują wykorzystać kredyty
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bankowe. Zaledwie co piąty inwestor zamierza pozyskać
kredyt na pokrycie rozpoczynanych inwestycji (to o 4,4 pp.
kredyt bankowy środki własne pozabankowe środki obce inne źródła
mniej kw/kw). W ciągu kwartału wzrosło natomiast
Rys. 82 Główne źródło finansowania nowych inwestycji. zainteresowanie pozabankowymi formami finansowani obcego,
Podgrupa przedsiębiorstw rozpoczynających nowe
z których chce skorzystać w tym kwartale 13% inwestorów.
inwestycje
Pozostałe 10% firm sięgnie zaś po inne źródła dla pokrycia
60
nakładów związanych z rozpoczynanymi inwestycjami.
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Niski odsetek inwestycji finansowanych z kredytów
bankowych
jest
pochodną
niewielkiej
aktywności
inwestycyjnej przedsiębiorstw, której sfinansowanie nie
wymaga angażowania dodatkowego zasilania zewnętrznego.
Potwierdzają to dane zaprezentowane na Rys. 83. Saldo
prognoz inwestycji jest najwyższe w grupie przedsiębiorstw,
które sfinansują inwestycje głównie z kredytów. Warto też
2012
2013
kredyt bankowy
środki własne
zauważyć, że w 2012 r. podobnie dynamiczny wzrost
pozabankowe środki obce
inne źródła
inwestycji zapowiadali inwestorzy pozyskujący finansowanie z
brak nowych inwestycji
innych
pozabankowych
źródeł.
Wśród
inwestorów
Rys. 83 Saldo prognoz dynamiki inwestycji (znaczący
samofinansujących
nowo
rozpoczynane
inwestycje
można z
wzrost inwestycji minus znaczący spadek) a główne
kolei oczekiwać znacznie słabszego wzrostu nakładów (niższe
źródło finansowania nowo rozpoczynanych inwestycji
saldo prognoz inwestycji).
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W III kwartale 2013 r. zainteresowanie kredytami
bankowymi zmniejszyło się zarówno w firmach dużych, co się
wpisuje w malejący trend widoczny w tej grupie w ostatnich
czterech latach, ale i w przedsiębiorstwach sektora MSP, gdzie
dotychczas notowany był wzrost znaczenia finansowania
bankowego wśród źródeł finansowania inwestycji (Rys. 85).
Duże przedsiębiorstwa rozpoczynające nowe inwestycje w 65%
przypadków sfinansują je samodzielnie, a tylko 15% firm
zamierza na ten cel zaciągnąć kredyt w banku.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dotychczas po kredyty dla finansowania inwestycji
częściej sięgały przedsiębiorstwa prywatne niż publiczne.
Rys. 84 Porównanie udziału inwestorów deklarujących
Zmiany odnotowane w ostatnich kwartałach, tj. silny spadek
finansowanie nowych inwestycji ze środków własnych i
kredytów bankowych. Podgrupa inwestorów planujących roli kredytu w grupie przedsiębiorstw prywatnych i
nowe inwestycje
równoczesny wzrost w firmach publicznych zniosły to
zróżnicowanie – obecnie po kredyt sięga co piąty inwestor
niezależnie od sektora własności.
kredyty

średnia

środki własne

średnia
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Rys. 85 Porównanie udziału inwestorów deklarujących
finansowanie nowych inwestycji z kredytów bankowych
w sektorze MSP i w dużych przedsiębiorstwach.
Podgrupa inwestorów planujących nowe inwestycje

RAMKA 7 Wykorzystanie funduszy unijnych (Wyniki AR NBP)
tak
27,8

31,2

tak, obecnie
nie korzystało, ale planuje
nie, nie widzi potrzeby

7,3
25,6

8,1

nie korzystało, choć widzi
potrzebę

Rys. 86 Wykorzystanie funduszy unijnych

zatrudnienie

ponad 1999
500-1999
250-499
50-249

7,0
19,0
23,3

W
ramach
rocznego
badania
ankietowego
przedsiębiorstwa
podsumowały
swoje
dotychczasowe
doświadczenia
związane
z
wykorzystaniem
funduszy
pozyskiwanych ze środków pomocowych UE. W badanej próbie
zainteresowanie takim źródłem finansowania jest bardzo
wysokie, ponieważ łącznie obejmuje ¾ respondentów. W tej
grupie ponad 38% przedsiębiorstw już korzystało lub korzysta
obecnie z współfinansowania z UE, kolejne 8% planuje sięgnąć
po takie środki w przyszłości a aż ok. 28%, chociaż dotąd nie
skorzystało ze środków z UE, to widzi potrzebę pozyskania
finansowania tą drogą (Rys. 86). Szersze wykorzystanie ze
środków z UE obserwujemy w sektorze publicznym i w grupie
dużych przedsiębiorstw. W sektorze MSP słabszy dopływ
funduszy z UE tłumaczy z kolei wciąż duże niepokryte
potrzeby finansowe tego sektora. Ponad 30% firm MSP dotąd
nie korzystało ze współfinansowania z UE i chciałoby uzyskać
finansowanie ze środków UE wobec 19% w grupie dużych
przedsiębiorstw (Rys. 87).

28,0

Przedsiębiorstwa doceniają korzyści wynikające z
dofinansowania
ze środków UE. Także w badanej próbie w
poniżej 50
35,3
zdecydowanej większości przypadków (81%) napływ środków
0
20
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100
przełożył się na poprawę sytuacji firmy (Rys. 88.). Część tych
tak
tak, obecnie
przedsiębiorstw zauważa, że uzyskanie takich efektów wręcz
nie korzystało, ale planuje
nie, nie widzi potrzeby
nie byłoby możliwe bez pomocy z UE (46%). W przypadku
nie korzystało, choć widzi potrzebę
Rys. 87 Wykorzystanie funduszy unijnych w klasach wg prawie co piątego beneficjenta może występować jednak
zatrudnienia
problem efektywności środków pomocowych. Są to firmy,
które nie dostrzegają pozytywnych skutków działań
sfinansowanych dzięki środkom finansowym pozyskanym z UE.
19,2

poprawa sytuacji niemożliwa
bez wykorzystania funduszy
unijnych

Wykorzystanie środków z funduszy UE umożliwiło
przedsiębiorstwom uzyskanie szeregu efektów, przy czym
najczęściej były inwestycje w podniesienie poziomu
poprawa sytuacji możliwa bez
46,0
wykorzystania funduszy
technologicznego (57,6% firm korzystających z funduszy, Rys.
unijnych
89) oraz inwestycje w kapitał ludzki (HR), szkolenia i poprawę
warunków pracy (59,8%). 36,9% podmiotów zwiększyło
brak wyraźnego pozytywnego
wpływu
potencjał produkcyjny lub przekształciło profil swojej
34,8
działalności. Mniejszą popularnością natomiast cieszyły się
Rys. 88 Wpływ wykorzystania funduszy unijnych na projekty rozwijające działalność badawczą (B+R), czy
sytuację przedsiębiorstwa (% firm korzystających z innowacyjną przedsiębiorstw, podobnie zresztą jak i działania
finansowania z UE)
w zakresie ochrony środowiska. Projekty realizowane dzięki
pomocy finansowej z UE pozwalały zwykle osiągnąć jeden z
wymienionych powyżej efektów (38,4% firm), ale też można
wyodrębnić sporą grupę firm bardziej aktywnie korzystających
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ze wsparcia UE (33,6% firm), które dotychczas uzyskały efekty
w trzech i więcej obszarach.
Widoczne jest zróżnicowanie kierunków rozwoju
wspieranego ze środków z UE pomiędzy sektorem MSP i
firmami
dużymi
(Rys.
90).
Przedsiębiorstwa
MSP
wykorzystywały te środki głównie w celu unowocześnienia
przedsiębiorstwa, przy mniejszej skali działań związanych z
rozwojem badań i ochroną środowiska. W firmach dużych obok
inwestycji podnoszących poziom technologiczny równie
częstym kierunkiem wspieranego rozwoju były inwestycje w
HR.
Dalsze
badanie
efektywności
inwestycji
Rys. 89 Uzyskany efekt wykorzystania funduszy unijnych współfinansowanych z UE, których szczegółowe wyniki
(w % firm korzystających z funduszy)
przedstawiamy poniżej, pokazują jednak, że inwestycje
realizowane w ramach programów wspierających rozwój
kapitału ludzkiego w znacznej części firm nie przyniosły
wymiernego, korzystnego dla przedsiębiorstwa rezultatu.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że eksporterzy, w
tym zwłaszcza ci skoncentrowani na sprzedaży zagranicznej,
dzięki funduszom z UE bardziej intensywnie rozwijają
działalność badawczo-rozwojową niż firmy sprzedające tylko
na
rynku
krajowym.
Odsetek
firm,
które
dzięki
współfinansowaniu z UE dokonały inwestycji w B+R wyniósł
odpowiednio: 14,9% i 31,3%, a w grupie eksporterów z
przewagą eksportu w przychodach – 36%.

Rys. 90 Efekt wykorzystania funduszy unijnych (w % firm
korzystających z funduszy) w klasach wg wielkości
zatrudnienia

tak
tak, obecnie
nie korzystało, ale planuje
nie, nie widzi potrzeby
nie korzystało, choć widzi
potrzebę
dynamiczny rozwój
niewielki regers

0
słaby rozwój
głęboki regres

50
100
stabilizacja
trudno powiedzić

Rys. 91 Wykorzystanie funduszy unijnych i planowane
tempo rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie
najbliższych 2-3 lat

Zebrane dane pozwalają na przybliżoną ocenę
efektywności projektów realizowanych przy wsparciu
finansowym z UE. Działania oceniamy jako efektywne, jeśli
przedsiębiorstwo odczuwa jego pozytywny wpływ na swoją
sytuację. Zgodnie z oczekiwaniami poprawę kondycji częściej
uzyskiwały te firmy, które pozyskiwały środki wspierające
różnorodne obszary funkcjonowania firmy (jeden obszar –
niższy odsetek firm z poprawą sytuacji). Najlepsze
bezpośrednie efekty dla kondycji firmy pozwoliły uzyskać te
działania, które były skierowane w rozbudowę potencjału,
podniesienie poziomu technologicznego, ale i działania w
obszarze ochrony środowiska. Najtrudniej o pozytywne efekty
było natomiast przy realizacji inwestycji w HR, szkolenia i
poprawę warunków pracy, ale głównie w sytuacji, gdy był to
jedyny kierunek działań przeprowadzonych przy pomocy
środków z UE. Tylko 57% podmiotów w tej grupie zauważyło w
rezultacie
poprawę
sytuacji
swojej
firmy.
Wśród
przedsiębiorstw, które nie zauważyły pozytywnego wpływu
wykorzystania środków pomocowych inwestycje w HR były
najczęściej wymienianym kierunkiem. Podobna sytuacja miała
miejsce w przypadku oceny wpływu działań rozwijających
obszar badawczo rozwojowy. I chociaż ocenie podlegała tu
grupa zaledwie kilku przedsiębiorstw (wzięto tu pod uwagę
tylko takie przedsiębiorstwa, które uzyskały wskutek
dofinansowania tylko jeden efekt), to zastanawia, że żadne z
nich nie zauważyło poprawy swojej sytuacji.
Nastawienie do wykorzystania finansowania z UE wiąże
się z wizją i potrzebą rozwoju przedsiębiorstw. W badanej
grupie firmy, które korzystały ze środków pomocowych
jednocześnie zakładają wyższe tempo rozwoju swojego
przedsiębiorstwa w perspektywie 2-3 najbliższych lat, a
największa grupa najdynamiczniej rozwijających
się
podmiotów znalazła się wśród tych, które właśnie obecnie
realizują projekty z wykorzystaniem środków finansowych z
UE (Rys. 91).
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7. Zapasy
Oceny zapasów od dwóch lat nie podlegają większym zmianom, a ich rozkład jest dość zbliżony do rozkładu z
lat 2006-2008. Odsetek firm informujących o odchyleniach wielkości zapasów od optymalnego poziomu
utrzymuje się poniżej wieloletniej średniej, przy czym problemy przedsiębiorstw w połowie przypadków
wynikały z nadmiaru zapasów a w połowie - z ich niedoborów. Na tle dotychczasowych danych odsetek firm
zgłaszających nadwyżki zapasów jest nadal stabilny i niski.
Ocena dopasowania zapasów pogarsza się m.in. wśród przedsiębiorstw sprzedających swoje produktu i
usługi tylko na rynkach krajowych.
Nie widać poprawy w zakresie ocen zapasów w handlu, gdzie od połowy 2011 r. utrzymuje się zwiększony
udział przedsiębiorstw narzekających na zbyt wysokie zapasy.

Ocena stanu zapasów4
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łączny udział firm z niedopasowanymi zapasami
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zapasy zbyt małe
saldo NBP
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Rys. 92 Ocena poziomu zapasów produktów gotowych.
Próba
ograniczona
do
sekcji
przetwórstwo
przemysłowe oraz górnictwo i kopalnictwo. Saldo ocen
zapasów wg badania NBP i GUS (ostatnie dane: stan na
II-2012).

35
30
25
20
15
10
5
2005

2006

2007

2008

nieeksporter

2009

2010

2011

2012

2013

eksporter

Rys. 93 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom
zapasów jako nieodpowiedni w podziale według
aktywności eksportowej

Sytuacja w próbie w obszarze zapasów od dwóch lat
nie podlega większym zmianom, a rozkład ocen zapasów jest
zbliżony do rozkładu z lat 2006-2008. Odsetek firm
informujących o odchyleniach wielkości zapasów od
optymalnego poziomu utrzymuje się poniżej wieloletniej
średniej. W II kwartale 2013 r. odsetek firm informujących o
odchyleniach wielkości zapasów od optymalnego poziomu
wyniósł podobnie jak w poprzednim kwartale 20% (Rys. 92),
przy czym problemy przedsiębiorstw w połowie przypadków
wynikały z nadmiaru zapasów, w połowie zaś – z niedoborów.
Odsetek firm zgłaszających nadwyżki zapasów na tle
dotychczasowych danych jest stabilny i niski.
Nadal niepokojąco szybko pogarszają się oceny
zapasów w grupie przedsiębiorstw oferujących swoje
produkty wyłącznie na rynku krajowym (Rys. 93). W II
kwartale już ponad 32% tych podmiotów oceniało poziom
zapasów jako nieodpowiedni, co jest najsłabszym wynikiem
od 2005 r. Dotychczas źródłem problemów w tej grupie były
nasilające się trudności związane ze zbyt dużymi zapasami.
W ciągu ostatnich dwóch kwartałów odnotowano natomiast
silny przyrost udziału przedsiębiorstw nieeksportujących,
które swoje zapasy oceniają jako niedostateczne (17,4%).
Znacznie korzystniej przedstawia się sytuacja w zakresie
gospodarowania zapasami
w grupie przedsiębiorstw
kierujących sprzedaż na rynki zagraniczne. Firmy te w II
kwartale odnotowały wprawdzie niewielką poprawę stopnia
dopasowania zapasów, ale trend wskaźnika pozostał
malejący, wskazując tym samym na poprawiającą się
sytuację w dłuższym okresie.
W klasyfikacji według przeznaczenia produkcji
odnotowano poprawę bardzo niskiego w ostatnich kwartałach
stopnia dopasowania zapasów w przedsiębiorstwach
wytwarzających dobra energetyczne. Kłopoty tej grupy
podmiotów nasiliły się w ubiegłym roku, kiedy w coraz
większej części tych firm zapasy rosły ponad zakładany
poziom. Obecnie widać zatrzymanie tej negatywnej
tendencji, jakkolwiek nadal wśród firm wytwarzających
dobra energetyczne przypadki zbyt wysokich zapasów są

4

Dane w tym rozdziale dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” oraz „Górnictwo i kopalnictwo”. W
zestawieniu ocen zapasów w układzie rodzajowym uwzględniono dodatkowo „Handel i naprawy”.
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Rys. 94 Udział przedsiębiorstw oceniających poziom
zapasów jako nadmierny w podziale na wielkość
przedsiębiorstwa
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częstsze niż w pozostałych podmiotach. Wyraźnie lepiej niż w
poprzednim kwartale zapasy oceniły także przedsiębiorstwa
produkujące dobra trwałego użytku.
Przedsiębiorstwom przemysłowym mniej trudności
sprawia utrzymanie optymalnego poziomu zapasów towarów
niż produktów. Łączny odsetek firm w przemyśle, w których
występowały odchylenia od docelowego poziomu zapasów
towarów zmniejszył się w ciągu kwartału o 1,1 pp. i wyniósł
13,2% (Rys. 95). Kłopoty z utrzymaniem odpowiedniego
poziomu zapasu towarów w przemyśle w II kwartale br. tylko
nieco częściej wynikały z nadmiernego poziomu zapasów niż
z ich deficytu.
Poważniejsze problemy w zakresie gospodarowania
zapasami towarów mają nadal przedsiębiorstwa handlowe, a
głównym ich problemem jest nadmiar towarów. Zwiększony
udział przedsiębiorstw narzekających na zbyt wysokie zapasy
utrzymuje się w handlu od połowy 2011 r. W II kw. br. 17,7%
firm handlowych borykało się z problemem nadmiernych
zapasów (wzrost o 0,9 pp.), podczas gdy deficyt zapasów
odczuwało zaledwie niespełna 5% podmiotów w tej branży.

udział firm z niedopasowanymi zapasami, w tym:
z za dużymi zapasami
z za małymi zapasami

Rys. 95 Ocena poziomu zapasów produktów gotowych i
towarów (przemysł oraz handel i naprawy)
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8. Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Pod koniec II kw. br. stopień wykorzystania mocy produkcyjnych ponownie lekko wzrósł.
Drugi kwartał z kolei wskaźnik stopnia wykorzystania
mocy produkcyjnych po korekcie sezonowej lekko wzrósł w II
kw. br. (o 0,2 pp. kw/kw), osiągając wartość uzyskaną w
analogicznym okresie ub.r. i wyniósł 79,8%. Wskaźnik surowy
wzrósł kw/kw i wyniósł 79,6%, tj. tyle samo co rok wcześniej.
Wskaźnik odsezonowany i surowy kształtowały się nieznacznie
powyżej swojej długookresowej średniej. W ujęciu
porównawczym na tle UE polskie przedsiębiorstwa
odnotowały wzrost wskaźnika i po raz kolejny uplasowały się
wyraźnie poniżej średniej dla UE-27.

Rys.
96
Średni
poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych oraz
zmiana tego poziomu r/r

W większości analizowanych klasyfikacji zanotowano
wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Wyjątek
stanowiły przedsiębiorstwa budowlane, a w obrębie sekcji
Przetwórstwo przemysłowe firmy oferujące swoje produkty
wyłącznie w kraju, gdzie skala wykorzystania potencjału
produkcyjnego zmniejszyła się.

Rys. 97 Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w
sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce i w krajach
UE-27
Źródło: Eurostat

Rys.
98
Średni
poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych w
przemyśle, budownictwie i pozostałych usługach

Rys. 99 Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych po
usunięciu wahań sezonowych w klasach wg eksportu (sekcja
Przetwórstwo przemysłowe)
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9. Kredyt bankowy
W III kw. br. zaobserwowano wzrost wskaźnika prognoz popytu na kredyt.
W II kw. br. odsetek składanych aplikacji kredytowych nieznacznie wzrósł, pozostając na bardzo niskim
poziomie, co wskazuje na nadal niską aktywność kredytową przedsiębiorstw. Poprawiła się akceptowalność
wniosków kredytowych, ponad 85% złożonych wniosków banki rozpatrzyły pozytywnie. Podobnie jak w
poprzednich kwartałach, w najtrudniejszej sytuacji pozostawała branża budowlana, tu wciąż najtrudniej
było uzyskać kredyt bankowy.
W II kwartale br. spadło oprocentowanie kredytów złotowych, zmniejszyły się również marże, zarówno w
segmencie kredytów długoterminowych, jak i kredytów krótkoterminowych.

Prognozy zadłużenia
7
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4

29
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24
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1

19

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt po korekcie
sezonowej wzrósł. Złożył się na to z jednej strony wzrost
odsetka firm deklarujących rosnące zapotrzebowanie na
finansowanie bankowe, a z drugiej strony spadek odsetka
przedsiębiorstw,
które
planują
całkowicie
spłacić
6
zobowiązania z tytułu kredytów.
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Rys. 100 Wskaźnik popytu na kredyt5

Większość, bo 70% dzisiejszych kredytobiorców, nie
planuje większych zmian w obszarze swojego zadłużenia
bankowego w nachodzącym kwartale. Z jednej strony
utrzymująca się niska spłacalność zobowiązań handlowych, a
z drugiej spadek stóp procentowych mogą skłaniać firmy do
korzystania z zaciągniętych wcześniej kredytów obrotowych
lub ich odnawiania. Mimo wzrostu, odsetek firm planujących
znaczne zwiększenie zadłużenia z tytułu kredytu pozostaje
relatywnie niski.

Prognozy zadłużenia – analiza w podstawowych przekrojach
Zarówno w sektorze MSP, jak i wśród dużych firm
przeważają
podmioty
częściej
planujące
zwiększać
zadłużenie kredytowe niż spłacać wcześniej zaciągnięte
kredyty.
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Rys. 101 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt w dwóch
klasach wielkości przedsiębiorstw

Sektor MSP rzadziej korzysta z kredytów bankowych –
odsetek kredytobiorców wyniósł tu 57%. W sektorze dużych
firm nieco ponad 62% przedsiębiorstw jest kredytobiorcami.
Wśród firm zatrudniających do 50 osób odnotowano tylko
symboliczny wzrost salda popytu na kredyt w ujęciu
kwartalnym. Pozostałe klasy częściej planują zwiększać (a
także ubiegać się o nowe kredyty) niż spłacać dotychczasowe
zadłużenie kredytowe.
Spadek salda popytu na kredyt odnotowano wśród
przedsiębiorstw usługowych i handlowych, a wzrost w
przemyśle. W grupie branż przemysłowych najwięcej
przedsiębiorstw w przetwórstwie, ale również w energetyce i

5

Zmiana kwartalna kredytu ogółem na danych statystyki bankowej dla I kw. br. została policzona na danych za okres do maja br.
Według danych statystyki bankowej NBP kredyt dla przedsiębiorstw utrzymuje się od kilku miesięcy w tendencji spadkowej. W
maju 2013 r. kredyt dla przedsiębiorstw spadł o 0,6 % w relacji rocznej i wzrósł 0,6% w relacji miesięcznej. Po raz pierwszy od
lutego 2011 r. zaobserwowano nominalny spadek kredytu dla przedsiębiorstw (r/r) po trwającym kilka miesięcy spadku tempa
wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw.

6
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Rys. 102 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt wśród
przedsiębiorstw
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pod
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planowanego rozpoczęcia nowych inwestycji

Dostawie wody i gospodarowaniu odpadami planuje zwiększyć
swoje zadłużenie kredytowe.
Wzrost salda popytu na kredyt wśród firm planujących
rozpocząć nowe inwestycje sugeruje, że przedsiębiorstwa te,
planują oprócz finansowania inwestycji z własnych środków
wesprzeć się kredytem bankowym.7 Należy jednak zaznaczyć,
że odsetek nowych inwestorów pozostaje niski, a od 2011 r.
jest w trendzie spadkowym. Dlatego zapowiadane ubieganie
się nowych inwestorów o kredyt, najprawdopodobniej nie
spowoduje
wyraźnego
wzrostu
wielkości
kredytów
udzielanych sektorowi przedsiębiorstw.8

7

Szerzej o finansowaniu inwestycji w rozdziale „Inwestycje”
Biorąc pod uwagę charakter kredytów udzielanych przedsiębiorstwom na koniec maja br. tylko kredyt na nieruchomości wzrósł o
5,6%w ujęciu rocznym, tempo wzrostu pozostałych rodzajów kredytów nie przekroczyło 1%. Taka sytuacja – wzrostu kredytów na
nieruchomości i braku zmian lub nawet spadku pozostałych rodzajów kredytu – utrzymuje się od grudnia ub. r.

8
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RAMKA 8 Popyt na kredyt (Wyniki AR NBP)
Sektor przedsiębiorstw wykazuje relatywnie niską skłonność do finansowania działalności kredytem bankowym.
Relacja kredytów dla przedsiębiorstw do PKB jest niska (sięga ok. 18%) i pozostaje znacznie poniżej średniej dla
strefy euro (ok. 47%).9 Według danych statystyki bankowej NBP, na koniec grudnia 2012 r., kredyt dla
przedsiębiorstw wzrósł o 2% w relacji do grudnia poprzedniego roku. Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost kredytu dla
przedsiębiorstw przypadł na okres między wrześniem 2011 r. a sierpniem 2012 r.10 Według przeprowadzonej ankiety
rocznej NBP, w ostatnich dwóch latach, około 58% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt bankowy i ok.
4,5% nie uzyskało go. Około 40% przedsiębiorstw nie korzysta z kredytów bankowych i finansuje działalność bieżącą i
inwestycyjną z własnych środków.
W tegorocznej ankiecie podjęto próbę ustalenia jaki jest
MSP
odsetek zniechęconych kredytobiorców i co decyduje o takiej
postawie przedsiębiorstw. W ostatnich dwóch latach ok. 4%
duże
firm potrzebowało dodatkowego finansowania ale nie
Ogółem
zdecydowało się złożyć aplikacji kredytowej. Jak wynika z
ankiety, najczęstszym powodem nie ubiegania się o kredyt
0%
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80%
100%
było własne przekonanie przedsiębiorstwa o braku zdolności
tak, ubiegało się
kredytowej, oraz niekorzystne, z punktu widzenia
nie,nie potrzebowało finansowania bankowego
nie, ale potrzebowało dodatkowego finansowania
przedsiębiorstwa, warunki kredytowe11. Sektor MSP, częściej
niż duże firmy, wstrzymywał decyzję o aplikowaniu o kredyt
Rys. 103 Odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o z uwagi na niepewną koniunkturę. Duże przedsiębiorstwa
kredyt w latach 2010-2012 (w klasach i razem)
natomiast
wymieniały
dostęp
do
finansowania
wewnątrzgrupowego oraz dostępność finansowania od spółki
brak zdolno ści k redytowej
matki jako czynnik wstrzymujący aplikowanie o kredyt
wysoki kosz t kredytu, niekorzystne
waunki
bankowy.
potrzebny byłby produkt bardziej
dopas owany do potrzeb

procedury były zbyt skomplikowane
pierwszy czynnik
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Rys. 105 Przyczyny obaw o odrzucenie wniosku
kredytowego (odsetek przedsiębiorstw)

W przypadku około 2,5% firm decydującym czynnikiem
zniechęcającym do ubiegania się o kredyt była obawa przed
odrzuceniem wniosku przez bank. Około 7% firm nie
ubiegających
się,
ale
potrzebujących
finansowania
bankowego wymieniało obawę o negatywną weryfikację
aplikacji kredytowej jako drugi z czynników zniechęcających
do wnioskowania o kredyt. Tacy zniechęceni kredytobiorcy
(discouraged borrower) to głównie przedsiębiorstwa z sektora
MSP.
W Polsce odsetek zniechęconych kredytobiorców jest
nieco niższy niż w wielu krajach strefy euro. Tam obawy
przed odrzuceniem wniosku kredytowego wyraża około 5%
badanych przedsiębiorstw (najwięcej w Grecji 16%, najmniej
w Finlandii 1%). Według polskich firm zgłaszających obawy,
odrzucenie wniosku może nastąpić w wyniku negatywnej
oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa. Wydaje
się, że niekorzystna bankowa weryfikacja zdolności
kredytowej jest postrzegana przez firmy jako wyraz ich
całkowitego braku wiarygodności i może utrudnić dostępność
wydłużonych terminów płatności w obrocie handlowym. Nie
poddając się ocenie według procedur bankowych, firma nie
naraża się na zewnętrzną ocenę standingu.
Drugim
pod
względem
istotności
czynnikiem
wywołującym obawy o niedostępność kredytów jest
przekonanie o silnym racjonowaniu kredytu ze względu na
branżę. Z kolei około 30% zniechęconych kredytowo
przedsiębiorstw zauważa, że ryzyko przedsięwzięcia, jakie
planują sfinansować z zaciąganego kredytu, może być
zdaniem banku zbyt wysokie, dlatego nie podejmują próby
uzyskania środków bankowych na ten projekt.

9

Obliczenia na podstawie danych Eurostatu i EBC
Obliczenia na podstawie danych statystyki bankowej NBP
11
Przez warunki kredytowe należy rozumieć m. in.: całkowity koszt kredytu (oprocentowanie, prowizje, opłaty), okres
finansowania, możliwość wydłużania spłaty kredytu, karencja spłaty rat kredytu, wymagania odnośnie zabezpieczeń
10
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Rys. 106 Odsetek złożonych
wniosków kredytowych
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W II kw. 2013 r. odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały
się o kredyt pozostał na bardzo niskim poziomie12 (bliskim
poziomowi z poprzedniego kwartału). Towarzyszył temu
wzrost udziału zaakceptowanych wniosków kredytowych
(3 pp. kw/kw oraz 0,3 pp. r/r) - (por. Rys. 106). W ostatnim
kwartale nieco ponad 85% firm starających się o kredyt
otrzymało finansowanie bankowe.
Podobnie jak w poprzednich kwartałach, najczęstszym
powodem odmów przyznania kredytu był brak lub
niedostateczna, z punktu widzenia procedur bankowych,
zdolność kredytowa. Częściej niż w poprzednich kwartałach
dochodziło do odmowy przyznania kredytu z powodów braku
odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku 35,7% negatywnie
rozpatrzonych
wniosków
kredytowych
brak
lub
niedostateczna jakość przedłożonych zabezpieczeń była
czynnikiem decydującym o odmowie przyznania kredytu.
Drugi kwartał br. miał być kolejnym, w którym banki
planowały zaostrzać warunki kredytowe dla przedsiębiorstw,
m. in. z uwagi na niekorzystne prognozy sytuacji
gospodarczej.13 Możliwe, że był to jeden z czynników
decydujących o niskim popycie przedsiębiorstw na kredyt.
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Rys. 107 Rozkład przyczyn odmownego rozpatrzenia
wniosków kredytowych

Dostępność kredytów – analiza w podstawowych przekrojach
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W II kw. 2013 r. w większości analizowanych klas,
odsetek firm ubiegających się o kredyt był nieco wyższy niż w
poprzednim kwartale. Tradycyjnie już, firmy duże częściej
niż sektor MSP ubiegały się o kredyt, częściej też ich wnioski
spotykały się z akceptacją ze strony banków.
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Rys. 108 Odsetek złożonych i
wniosków kredytowych w sektorach

zaakceptowanych

W przekroju według sekcji PKD tylko w usługach
zaobserwowano spadek odsetka złożonych wniosków (spadek
o 2,4 pp. kw/kw), a jednocześnie właśnie w tej branży ponad
90% aplikacji kredytowych było rozpatrzonych pozytywnie.
Słaba sytuacja branży budowlanej, w tym wciąż
niedostateczna płynność, zmusza te firmy do poszukiwania
dodatkowych źródeł finansowania, stąd ponad 30% branży
aplikowało o kredyt. Utrzymujące się podwyższone ryzyko
branży budowlanej, przełożyło się jednak na niską dostępność
kredytów dla tych firm, ponad 30% złożonych wniosków
zostało odrzuconych (to mniej niż w poprzednich kwartałach,
ale wciąż znacznie powyżej średniej dla całej próby
przedsiębiorstw).

12

Niski popyt na kredyty zdaniem samego sektora bankowego wynikał m.in. z niskiego popytu przedsiębiorstw na finansowanie
inwestycji. Szerzej na temat ocen polityki kredytowej banków w Raporcie NBP pt. „Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do
przewodniczących komitetów kredytowych. II kwartał 2013”, na stronie: www.nbp.pl
13
Szerzej w Raporcie NBP pt. „Sytuacja na rynku kredytowym…” op.cit.
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Rys. 110 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji PKD którym banki
przyznały kredyt

RAMKA 9 Zmiany w dostępności finansowania bankowego według przedsiębiorstw (Wyniki AR NBP)
Według co piątego badanego przedsiębiorstwa w okresie 2010-2012 pogorszyła się dostępność kredytu
bankowego. Nieco mniej, bo 12% firm poinformowało, że łatwiej było uzyskać kredyt w tym okresie niż w latach
wcześniejszych. Ocena zmian dostępności kredytów bankowych jest silnie uzależniona od branży w której działa
przedsiębiorstwo. Najczęściej o pogorszeniu warunków dostępności do finansowania bankowego informowały firmy
budowlane (60%), a najrzadziej przemysł (16%).
Zarówno w grupie przedsiębiorstw, które odczuły
poprawę, jak i pogorszenie dostępności najczęściej
wymienianym
czynnikiem
była
zmiana
kryteriów
przyznawania kredytów. Drugim co do istotności czynnikiem
decydującym o zmianie dostępności była własna ocena
kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
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Rys. 111 Ocena dostępności kredytów bankowych w
latach 2010-2012
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Rys. 112 Czynniki decydujące o poprawie/pogorszeniu
dostępności kredytów w latach 2010-2012

Ponad 20% przedsiębiorstw zauważających pogorszenie
dostępności wiązało to z oceną branży. O największym
wpływie branży przedsiębiorstwa na pogorszenie dostępności
kapitału bankowego poinformowały firmy budowlane (niemal
60%), najrzadziej firmy handlowe (ok. 5%).
Przedsiębiorstwa, które odczuły poprawę dostępności
kredytowania utrzymywały, że jest to po pierwsze łagodzenie
warunków kredytowych przez banki (ten czynnik wskazało
niemal 68% firm usługowych, które odczuły poprawę), i po
drugie poprawa ich własnej sytuacji ekonomicznej – na ten
czynnik najczęściej zwróciły uwagę firmy przemysłowe (ok.
40% branży). Wśród 10% przedsiębiorstw branży budowlanej,
które odczuły poprawę dostępności, poprawa wynikała niemal
wyłącznie z poluzowania przez banki kryteriów przyznawania
kredytów (tak poinformowało 86% firm).
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RAMKA 10 Ocena dostępności finansowania bankowego przez przedsiębiorstwa w strefie euro
(Wyniki ankiety półrocznej EBC) 14
Tab. 1 Zainteresowanie przedsiębiorstw w strefie euro
ubieganiem się o finansowanie bankowe

nie aplikujące z nie aplikujące nie
obawy przed

bo własne

aplikujące z

aplikujące odrzuceniem

środki były

innych

o kredyt wniosku

wystarczające przyczyn

brak
danych

duże

30,4

1,5

46,9

19,8

1,4

MSP

23,2

6,0

45,8

24,3

0,8

Tab. 2 Wynik ubiegania się o finansowanie bankowe
przedsiębiorstw w strefie euro
odsetek wniosków
zaakceptowanych odsetek
przez bank, ale

wniosków

odsetek

odsetek

odrzuconych

rozpatrzonych

wniosków

aplikacji

przez

częściowo

zaakceptowanych odrzuconych

przedsiębiorstwa pozytywnie

brak
danych

duże

73,6

3,6

0,4

19,9

2,6

MSP

62,0

10,1

2,2

21,1

4,6

W okresie ostatniego półrocza ocena dostępności i
warunków na jakich kredyt bankowy był dostępny dla
przedsiębiorstw strefy euro nieco się poprawiła, ale wciąż
stanowi poważny problem w większości krajów strefy euro.
Najgorsza sytuacja utrzymała się w Grecji oraz Hiszpanii,
natomiast najłatwiej i na najlepszych warunkach kredyt
bankowy otrzymywały firmy w Niemczech.
W ostatnio analizowanym okresie w całej strefie euro
około 30% dużych przedsiębiorstw i 23% sektora MSP ubiegało
się o kredyt. W obu sektorach relatywnie wysoki odsetek
wniosków został zaakceptowany (w pełni zaakceptowanych
wniosków było 74% w sektorze dużych przedsiębiorstw i 62%
w sektorze MSP). Z powodu odrzuceń przez bank lub braku
akceptacji warunków kredytowych przez przedsiębiorstwo nie
sfinalizowano 4% aplikacji sektora dużych firm i ok. 12% w
sektorze MSP. Najlepsza sytuacja była w Niemczech, gdzie
odsetek odrzuceń w sektorze MSP wyniósł 3%, oraz w Austrii,
gdzie banki rozpatrzyły pozytywnie wszystkie wnioski w
badanej populacji. W Grecji natomiast, sytuacja jest wciąż
bardzo trudna i tam ponad 30% wniosków kredytowych
przedsiębiorstw nie uzyskało akceptacji banków.

Niska skłonność banków do udzielania kredytów i ogólnie niekorzystny klimat ekonomiczny stanowiły
zasadniczy czynnik wpływających na dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w całej strefie euro. Mimo że we
wszystkich analizowanych krajach spadł odsetek przedsiębiorstw informujących o utrzymującej się niskiej
skłonności banków do udzielania kredytów, to wciąż zdaniem przedsiębiorstw jest to najistotniejszy czynnik
ograniczający dostępność kredytów. Tylko w Niemczech więcej przedsiębiorstw stwierdziło, że banki są skłonne
finansować sektor przedsiębiorstw. Niska skłonność banków do udzielania kredytów najsilniej oceniona została
przez firmy w Grecji i Hiszpanii. Również w tych krajach (oraz w Portugalii) pogarszająca się sytuacja ekonomiczna
została oceniona jako czynnik bardzo silnie ograniczający dostępność finansowania bankowego.
Tab. 3 Odsetki przedsiębiorstw dla których brak
dostępności kredytów jest istotnym utrudnieniem
duże

M SP

Belgia

nd

10,7

Niemc y

8,5

8,4

Irlandia

nd

24,2

Grec ja
Hiszpania

nd

38,3

21,1

25,1

Franc ja

9,6

13,1

Włoc hy

15,0

18,4

Holandia

nd

15,0

Austria

nd

7,8

Portugalia

nd

20,7

nd

11,4

16,0

11,0

Finalandia
strefa euro

Według badanych firm strefy euro, w odróżnieniu od
przedsiębiorstw polskich, brak dostępności kredytów jest
istotną barierą w prowadzeniu działalności. Sektor małych i
średnich przedsiębiorstw wymienia ją jako drugą pod
względem dotkliwości (pierwszą pozostają trudności w
znalezieniu odbiorców). W zależności od kraju brak
dostępności finansowania wymienia od 38% (w Grecji) do ok.
8% (w Niemczech i Austrii) firm sektora MSP. W sektorze
dużych przedsiębiorstw sytuacja wydaje się nieco lepsza,
aczkolwiek i tu niemal 11% przedsiębiorstw strefy twierdzi,
że dostępność finansowania jest problemem dla ich rozwoju.

14

ECB, “Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area”, April 2013. Ankieta
przeprowadzana jest w odstępach półrocznych, ostatnia dotyczy okresu od października 2012 r. do marca 2013 r.
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Oprocentowanie kredytów złotowych
8
7
6
5
4
3
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oprocentowanie złotowe krótkoterminowe (Mediana)
oprocentowanie złotowe długoterminowe (Mediana)
stopa referencyjna NBP (średnia w kwartale)

Rys. 113 Mediana oprocentowania kredytów złotowych
dla przedsiębiorstw
zmiana mediany marży od
kredytów długoterm.
zmiana średniej marży od
kredytów długoterm.
zmiana mediany marży od
kredytów krótkoterm.

W II kw. 2013 r. w ślad za obniżającymi się
podstawowymi stopami NBP obniżyły się mediany
oprocentowania długo- i krótkoterminowych kredytów
złotowych (spadek zarówno w ujęciu rocznym, jak i
kwartalnym).
Mediana
oprocentowania
kredytów
krótkoterminowych wyniosła 5,1 %, a długoterminowych
kredytów złotowych 5,4 %. Średnie oprocentowanie kredytów
również spadło, przy czym oprocentowanie kredytów
długoterminowych pozostało wyższe od oprocentowania
kredytów krótkoterminowych.
Średnia marża na kredytach długoterminowych spadła o
0,08 pp, a na kredytach krótkoterminowych o 0,02 pp. – por.
Rys. 114 - Rys. 115.
II 2013

1,95
1,7

I 2013

1,99
1,7

IV 2012

1,8
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III 2012

1,8
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II 2012

1,9
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I 2012

zmiana średniej marży od
kredytów krótkoterm.

IV 2011
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1,725
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II 2013 - zmiana kw/kw

I 2013 - zmiana kw/kw

mediana marży od kredytów długoterm.

IV 2012 - zmiana kw/kw

III 2012 - zmiana kw/kw

mediana marży od kredytów krótkoterm.

Rys. 114 Zmiany średnich i mediany marży na długo- i
krótkoterminowych
kredytach
złotowych
dla
przedsiębiorstw

Rys. 115 Mediany
przedsiębiorstw

marży

na

kredytach

2

złotowych

dla

Prognoza oprocentowania kredytów
70
50
30
10

Odsetek przedsiębiorstw prognozujących podwyżki stóp
procentowych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W
badanej próbie przedsiębiorstw dominują przedsiębiorstwa
oczekujące dalszego spadku oprocentowania w perspektywie
kwartału.

-10
-30
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Rys.
116
Odsetek
przedsiębiorstw
kredytobiorcami prognozujących wzrost
oprocentowania.
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eksp.

sektor

sektor

Oprocentowanie kredytów – analiza w podstawowych przekrojach
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Rys. 117 Oprocentowania długoterminowych kredytów
złotowych dla przedsiębiorstw w wybranych
klasyfikacjach

eksp.
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Usługi
Przemysł
Handel
Budownictwo
3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

W
odniesieniu
do
większości
przekrojów
klasyfikacyjnych utrzymało się wyraźne zróżnicowanie
wysokości
oprocentowania
kredytów
krótkoi
długoterminowych
między
klasami.
We
wszystkich,
analizowanych przekrojach przedsiębiorstw odnotowano
spadek
mediany
oprocentowania
kredytów
krótkoterminowych, a za wyjątkiem branży budowlanej,
również
mediany
oprocentowania
kredytów
długoterminowych. Trudna, niepewna sytuacja budownictwa
nie ułatwia pozyskiwania kredytów przez te firmy.
Potencjalnie dłuższy okres kredytowania to wyższe ryzyko,
stąd wyższy również koszt kredytu. Mediana oprocentowania
kredytów krótkoterminowych dla budownictwa nie odbiega
zasadniczo od mediany oprocentowania kredytów dla całego
sektora, natomiast mediana oprocentowania kredytów
długoterminowych jest wyraźnie wyższa.
Tradycyjnie najtańsze kredyty pozyskiwały duże
przedsiębiorstwa oraz firmy przemysłowe. Firmy świadczące
usługi pozyskują najdroższe kredyty zarówno krótko- jak i
długoterminowe. Również w tej branży odnotowano
relatywnie niewielkie obniżki oprocentowania kredytów.
Niska wartość lub brak majątku na którym można ustanowić
zabezpieczenia banki rekompensują sobie oferując wyższy
koszt kredytów (w tym wyższe marże). W przypadku
kredytów krótkoterminowych mediana oprocentowania dla
firm usługowych obniżyła się w mniejszym stopniu niż
mediana oprocentowania kredytów dla firm budowlanych.

oprocento wanie kredytów krótkoterminowych (mediana)
zmiana kw/kw mediana - górna oś

Rys. 118 Oprocentowania krótkoterminowych kredytów
złotowych dla przedsiębiorstw w wybranych
klasyfikacjach
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10.

Płynność finansowa przedsiębiorstw

W II kw. br. w sektorze przedsiębiorstw poprawiła się zdolność firm do obsługi zobowiązań kredytowych.
Jednocześnie ubyło firm terminowo obsługujących zadłużenie handlowe, czemu towarzyszył wzrost odsetka
przedsiębiorstw posiadających przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Przybyło nieznacznie firm posiadających problemy z płynnością. Utrzymało się różnicowanie tych problemów
w sektorze przedsiębiorstw. Nadmierną płynnością charakteryzują się firmy duże, na częstszy brak płynności i
niedostateczne środki w stosunku do bieżących potrzeb zwracają uwagę firmy najmniejsze.

Oceny płynności
8

78
76

7

74

6

72
70

5

68

4

66
64

3

62

2

60
2007

2008

2009
2010
2011
2012
brak problemów z płynno ścią (prawa o ś)
brak płynno ści - barierą rozwoju (lewa oś)
za tory płatn icze - barierą rozwoju (lewa oś)

W II kw. br. zwiększył się odsetek firm deklarujących
problemy z utrzymaniem płynności do 30% (wzrost o 1 pp.
kw/kw, ale spadek o 0,3 pp. r/r). Niemniej brak płynności
stanowi nadal barierę rozwoju dla zaledwie 3,4% badanych
przedsiębiorstw. Z kolei opóźnienia w odzyskiwaniu
należności handlowych stanowią barierę rozwoju dla 7%
populacji - Rys. 119

2013

Rys. 119 Płynność finansowa przedsiębiorstw (odsetek
odpowiedzi)

Obsługa zadłużenia
95

69

93
91

67

89
65

87
85

63

83
81

61

79
59

77
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

brak problemów z obsługą zadłużenia kredytowego (prawa oś)
brak problemów z obsługą zadłużenia pozabankowego (lewa oś)

Rys. 120 Obsługa zadłużenia kredytowego
pozabankowego (odsetek odpowiedzi)
brak
należności przeterminowane od
odbiorców krajowych
należności przeterminowane od
odbiorców zagranicznych
należności przeterminowane
ogółem
zobowiązania przeterminowane
wobec kontrahentów krajowych
zobowiązania przeterminowane
wobec kontrahentów zagranicznych
zobowiązania przeterminowane
ogółem

nie więcej
niż 10%

powyżej
10%

18,3

48,1

33,6

58,5

29,9

11,6
80,4

19,6
49,5

34,1

16,4

74,5

18,5

7,1

49,1

oraz

50,9

Tab. 4 Rozkład udziału płatności przeterminowanych w
rozliczeniach z tytułu dostaw i usług (w %) w II kw.
2013 r.(odsetek przedsiębiorstw)

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia
kredytowego poprawiła się (wzrost wskaźnika o 0,8 pp.
kw/kw). Jednocześnie pogorszyła się jakość obsługi
zobowiązań handlowych (spadek wskaźnika o 0,5 pp. kw/kw).
W dalszym ciągu utrzymuje się większa skłonność
przedsiębiorstw
do
terminowej
obsługi
zadłużenia
kredytowego niż handlowego, co wiąże się z większymi i
szybciej
odczuwalnymi
konsekwencjami
w
razie
nieterminowej spłaty zadłużenia. Odsetek firm terminowo
regulujących zobowiązania kredytowe wyniósł 90%, podczas
gdy zobowiązania handlowe w akceptowalnym dla obu stron
terminie regulowało 63% przedsiębiorstw.
Przyrostowi deklaracji o pogorszeniu obsługi zobowiązań
handlowych towarzyszył wzrost odsetka przedsiębiorstw
posiadających przeterminowane zobowiązania z tytułu
dostaw i usług. W całej badanej populacji zaledwie 19,6%
firm twierdziło, że nie miało przeterminowanych należności,
a 49,1% nie miało przeterminowanych zobowiązań (w okresie
kwartału przybyło o 1,3 pp. firm posiadających opóźnione
należności, i przybyło o 0,5 pp. również firm nieterminowo
regulujących zobowiązania handlowe). W II kw. br.
odnotowano
również
niewielki
wzrost
odsetka
przedsiębiorstw borykających się z klasycznymi zatorami
płatniczymi - posiadających jednocześnie opóźnione
zobowiązania, jak i należności z tytułu dostaw i usług
(por. Rys. 121).
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Usługi

Najgorsza sytuacja wciąż jest w budownictwie. Tu,
ponad 50% przedsiębiorstw ma do czynienia z problemem
odzyskiwania należności i regulowania swoich zobowiązań
handlowych w umownym terminie. Najlepszą sytuację
obserwuje się w handlu – niecałe 40% przedsiębiorstw boryka
się z zatorami płatniczymi.

Przemysł
Handel
Budownictwo
Ogółem
0
II kw 2013

10
I kw 2013

20

30

IV kw 2012

40
III kw 2012

50

60
II kw 2012

Rys. 121 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
jednoczesne posiadanie opóźnionych płatności z tytułu
należności i zobowiązań handlowych na rynku
krajowym w klasach wg. sekcji PKD

Oceny płynności i obsługa zadłużenia – analiza w podstawowych przekrojach
W II kw. br. większe przedsiębiorstwa deklarowały
tradycyjnie już, znacznie mniejsze problemy z płynnością. I
90
to tu zaobserwowano również poprawę. Sektor MSP
85
charakteryzował się niższym odsetkiem przedsiębiorstw
80
płynnych niż sektor dużych przedsiębiorstw (odpowiednio ok.
75
70
65% wobec 81%). Wzrost odsetka firm płynnych odnotowano
65
we wszystkich klasach wielkości za wyjątkiem firm
60
zatrudniających od 250 do 499 osób gdzie, na przestrzeni
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
kwartału, ubyło firm płynnych (z 79,1% do 75,2%).
duże
MSP
powyżej1999 osób
Poprawę obsługi zobowiązań bankowych zanotowały
Rys. 122 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących brak przedsiębiorstwa największe, zatrudniające powyżej 1999
osób (wszystkie przedsiębiorstwa tej klasy deklarują brak
problemów z płynnością w klasach wg zatrudnienia
problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań
bankowych). Niewielką poprawę odnotowano natomiast w
80
sektorze MSP (wzrost wskaźnika o 0,5 pp. kw/kw), przy czym
75
o poprawie zadecydował wzrost odsetka firm średniej
70
wielkości terminowo wywiązujących się z zobowiązań wobec
banku. Zdolność małych przedsiębiorstw do terminowego
65
wywiązywania się z zobowiązań wobec banków nie zmieniła
60
się i pozostaje najsłabsza (tylko około 80% klasy nie zgłasza
problemów).
55
Analizując z kolei jakość obsługi zobowiązań handlowych
50
widać,
że
najmniej
problemów
miały
również
2009
2010
2011
2012
2013
przedsiębiorstwa duże, a najwięcej firmy o zatrudnieniu nie
Budown ictwo
Handel
Przem ysł
Usługi
przekraczającym 50 osób. W całym sektorze MSP obsługa
Rys. 123 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących brak zobowiązań pozabankowych pozostała na poziomie sprzed
kwartału.
problemów z płynnością w klasach wg sekcji PKD
W ujęciu branżowym pogorszyła się płynność firm
100
usługowych (wciąż pozostaje wysoka) i firm budowlanych (od
2011 r. jest to klasa o najniższym odsetku firm płynnych). W
95
okresie kwartału ubyło firm budowlanych mających problemy
90
z terminową obsługą zobowiązań kredytowych i przybyło firm
posiadających problemy z terminowym wywiązywaniem się z
85
zobowiązań wobec partnerów handlowych. Problemy z
obsługą zobowiązań to w głównej mierze pochodna trudności
80
ze ściąganiem należności. Brak płynności, niska dostępność
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
finansowania zewnętrznego nie poprawia zdolności płatniczej
MSP
duże
powyżej 1999 osób
branży. Ponad 72% firm budowlanych (mniej o 2,7 pp kw/kw)
Rys. 124 Odsetek przedsiębiorstw sektora dużych posiada przeterminowane należności, a niemal 62% (więcej o
przedsiębiorstw i sektora MSP deklarujących terminową 4,6 pp. kw/kw) zalega z płatnościami wobec swoich
obsługą zadłużenia bankowego
kontrahentów. Ponad 50% przedsiębiorstw boryka się z
zatorami płatniczymi na rynku krajowym, jest to wynik
plasujący tę branżę znacznie powyżej średniej dla całej
95
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Rys. 125 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługą zobowiązań kredytowych
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Rys. 126 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługą zobowiązań handlowych

92
82

populacji.
Najwyższą
zdolnością
do
obsługi
zobowiązań
kredytowych
tradycyjnie
charakteryzowały
się
przedsiębiorstwa przemysłowe, a także przedsiębiorstwa
energetyczne i produkujące dobra konsumpcyjne nietrwale.
Natomiast zdolność do terminowej obsługi zobowiązań
handlowych uległa niewielkim zmianom we wszystkich
branżach poza budownictwem.
W handlu i przemyśle obserwuje się największą różnicę
między odsetkiem przedsiębiorstw które mają problemy z
odzyskiwaniem należności (ok. 85% klasy) i odsetkiem, który
posiada przeterminowane zobowiązania wobec dostawców
(ok. 50% klasy). Jednak w obu klasach odsetek
przedsiębiorstw borykających się z klasycznym zatorem
płatniczym jest znacznie niższy niż w budownictwie. To co
wydaje się istotne, to zdecydowanie większy dostęp obu
branż (niż budownictwa) do finansowania zewnętrznego (w
tym bankowego) i możliwość uzupełnienia brakującej
płynności.
Wśród firm eksportujących problem zatorów płatniczych
na rynkach zagranicznych uległ niewielkiemu pogłębieniu w
relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla firm
eksportujących większym problemem pozostają trudności w
terminowej realizacji płatności handlowych na rynku
krajowym. Z problem opóźnień płatności na rynku krajowym
zetknęło się ponad 52% eksporterów (to jest o 3 pp. więcej
porównując z I kw. ubiegłego roku). Firmy ze sprzedażą
zorientowaną na rynek krajowy znacznie rzadziej
doświadczają problemu zatorów płatniczych, tu tylko 40%
podmiotów deklaruje posiadanie zarówno zobowiązań, jak i
należności przeterminowanych (jednak i tu widać lekkie
pogorszenie sytuacji w relacji do analogicznego okresu
ubiegłego roku).
nieekspor
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rynek krajowy
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Rys. 127 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługą zobowiązań handlowych

Rys. 128 Odsetek eksporterów i firm ze sprzedażą zorientowaną
na rynek krajowy deklarujących jednoczesne posiadanie
zobowiązań i należności przeterminowanych

Środki pieniężne przedsiębiorstw
W II kw. 2013 r. odsetek przedsiębiorstw posiadających
niewystarczające środki pieniężne w relacji do bieżących
potrzeb wyniósł 18%. Odsetek firm, które posiadały środki
przewyższające bieżące potrzeby wyniósł 12,9%. Analizując
obecną sytuację płynnościową sektora przedsiębiorstw na
tle sytuacji obserwowanej w I kw. 2009 r. nie obserwuje się
istotnych zmian – nieznacznie tylko wzrósł odsetek
przedsiębiorstw, które posiadają nadmierne środki i spadł
tych, których środki pieniężne są niewystarczające (lub są w
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pełni wykorzystywane) na pokrycie bieżących potrzeb.15

OGÓŁEM

klasa wielkości

powyżej 1999 osób

W II kw. br. firmy budowlane najczęściej sygnalizowały
problem posiadania za niskich środków pieniężnych w
stosunku do bieżących potrzeb. Nadmierne środki w
stosunku do potrzeb były głównie w posiadaniu dużych
przedsiębiorstw, firm przemysłowych oraz w sektorze
publicznym.

poniżej 50 pracow.
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Klasa przedsiębiorstw nie korzystających z kredytów
charakteryzuje się wyższym odsetkiem firm płynnych (80%
wobec 69% klasy kredytobiorców) i wyższym odsetkiem
przedsiębiorstw
posiadających
środki
pieniężne
przekraczające bieżące potrzeby.

Rys. 129 Środki pieniężne w relacji do bieżących
potrzeb przedsiębiorstw
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Rys. 130 Środki pieniężne w relacji do bieżących
potrzeb przedsiębiorstw w 2009r. i 2013r.
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Rys. 131 Środki pieniężne w relacji do bieżących potrzeb wśród
kredytobiorców i podmiotów nie korzystających z kredytów

Ostatnie dostępne dane pochodzą z Szybkiego monitoringu NBP dotyczącego kondycji sektora przedsiębiorstw w II kw. 2009 r.
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11.

Ceny i marże

W III kw. br. na prognozy cen w próbie wyraźny wpływ miało budownictwo, gdzie wyraźnie zwiększył się
odsetek firm planujących dokonać podwyżek. W pozostałych branżach i klasach spodziewane jest nadal
ograniczenie dynamiki cen własnych. Przedsiębiorstwa nadal prognozują spadek cen surowców i materiałów.
Przewidywany wzrost cen towarów i usług CPI będzie, zdaniem ankietowanych, nieco silniejszy w ciągu
następnych 12 miesięcy od oczekiwań z poprzedniego kwartału.
W II kw. br. zanotowano dalszy wzrost wskaźnika zmiany marż na sprzedaży krajowej i zagranicznej

Zmiany cen w II kw. 2013 r.
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Rys. 132 Faktyczne zmiany cen oferowanych przez
przedsiębiorstwa produktów/usług (% przedsiębiorstw,
pominięto bez zmian)

W II kw. 2013 r. dynamika cen oferowanych produktów i
usług spadła, także po uwzględnieniu wahań sezonowych.
Przedsiębiorstwa częściej informowały o obniżaniu cen niż o
ich zwiększaniu. Nadal większość przedsiębiorstw, które
podniosły ceny w poprzednim kwartale, zamierza je
podwyższać również w następnych 3 miesiącach (54,2%;
wśród pozostałych respondentów jedynie 29,3%). Spośród
tych firm, które ceny obniżyły 36,3% planuje je zmniejszać
nadal w III kw. (5,6% wśród pozostałych przedsiębiorstw).

Prognozy cen surowców i materiałów
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

W III kw. br. przedsiębiorstwa spodziewają się
dalszego obniżenia dynamiki cen surowców i materiałów
wykorzystywanych do produkcji (w ujęciu kwartalnym). Po
odsezonowaniu oczekiwania kwartalnego wzrostu cen
kształtują się średnio na poziomie 1,5%.
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Rys. 133 Kwartalne prognozy wzrostu cen surowców i
materiałów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa

Zmniejsza się nadal zasięg spodziewanych podwyżek
cen surowców i materiałów. Odsetek przedsiębiorstw, które
oczekują wzrostu tych cen wyniósł (po usunięciu wahań
sezonowych) 42,7%, tj. o 3,9 pp. mniej kw/kw oraz o
20,3 pp. mniej r/r. W III kw. wzrósł udział firm, które
prognozują spadek cen surowców i materiałów (7,9%), po
spadku w poprzednim kwartale.

Prognozy cen wyrobów własnych
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Rys. 134 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów i usług
WPC (saldo prognoz zmian cen)

16

W III kw. br. nadal kurczyć się będzie populacja
przedsiębiorstwa, które przewidują wzrost cen produktów i
usług, aczkolwiek skala tego spadku jest nieco mniejsza niż w
poprzednich kwartałach. Dane odsezonowane wskazują, że
zmniejszył się odsetek firm zamierzających podnosić ceny –
podwyżki planuje w III kw. 2013 r. 34,5% respondentów
(spadek o 0,9 pp. kw/kw i 8,5 pp. r/r). Wskaźnik informujący
o zasięgu podwyżek WPC16 spadł o 0,5 pp. (dane
odsezonowane); w relacji rocznej nastąpił spadek wskaźnika
o 11,7 pp. Pozostaje on obecnie zdecydowanie poniżej
poziomu swojej średniej długookresowej. Po uwzględnieniu
wielkości
przedsiębiorstw
WPC
(wskaźnik
ważony
zatrudnieniem) spadł także i jest niższy niż wskaźnik
nieważony, a więc podwyżki cen będą częstsze w sektorze
MSP niż w dużych przedsiębiorstwach.

Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i usług („podwyżki” – „obniżki”).
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3,0

Dane odsezonowane wskazują na wyhamowanie
obniżania się skali podwyżek cen wyrobów i usług
planowanych w III kw. br. Wyniosą one średnio 0,9% (po
odsezonowaniu), czyli nieco więcej w relacji kwartalnej (o
0,1 pp.) i mniej w relacji rocznej (o 0,4 pp.).
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Podwyżki o ponad 5% planuje 12,8% firm
podnoszących ceny (tj. 4,1% całej próby), 48,3% przewiduje,
że wysokość podwyżek wyniesie co najwyżej 2% (15,4%
próby). Spadek cen, na ogół w niewielkiej skali, planuje
10,4% firm, tj. mniej o 1,0 pp. kw/kw i więcej o 3,2 pp. r/r.
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Rys. 136 Rozkład prognoz zmian cen
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Rys. 137 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek
cen w ciągu kolejnych czterech kwartałów (odsetek
firm; próba ograniczona do przedsiębiorstw, które brały
udział w badaniu w czterech kolejnych edycjach ankiety)

Maleje
odsetek
przedsiębiorstw,
planujących
wielokrotnie w ciągu roku podwyższać ceny (43,3%). Po raz
pierwszy w ciągu ostatnich 4 kwartałów zamierza podnosić
ceny swoich produktów/usług 22,5% firm, natomiast w
każdym kwartale, czyli 4 razy, miało takie zamiary 12,2%
firm. Żadnej podwyżki cen na przestrzeni roku nie planowało
przeprowadzić 34,2% przedsiębiorstw (więcej o 2,6 pp.
kw/kw i o 9,7 pp. r/r). W III kw. skala podwyżek jest
związana z ich częstotliwością – przedsiębiorstwa, które po
raz pierwszy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zamierzają
podnieść ceny dokonają wyższych podwyżek – średnio o 5,1%,
podczas gdy pozostałe firmy podnoszące ceny – o 3,3%.

Prognozy cen wyrobów własnych – analiza w podstawowych przekrojach
5
4
3

Przedsiębiorstwa
z
sekcji
Przetwórstwo
przemysłowe przewidują niewielki spadek dynamiki cen oraz
zasięgu zmian cen. Wzrost cen w III kw. 2013 r. wyniesie
średnio 0,5% (o 0,5 pp. mniej r/r).
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Budownictwo

W budownictwie w III kw. wzrosły zarówno skala,
jak i zasięg podwyżek cen. Wzrost cen jest przewidywany
średnio o 0,7% (więcej o 0,3 pp. r/r). Wzrósł także wskaźnik
WPC.

Handel

Rys.
138
Kwartalne
prognozy
wzrostu
cen
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług
w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe, Handel i
naprawy oraz Budownictwo
90

Dynamika przewidywanych cen w usługach spadła
do 0,8%. Spadek dynamiki cen przewidywany jest zarówno w
handlu (do 1,2%), w transporcie (do 0,8%), jak i w
pozostałych branżach usługowych (do 0,4%).
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Rys. 139 Wskaźnik WPC w przemyśle, budownictwie
oraz usługach
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pogorszenie

Im lepsze prognozy sytuacji tym jednocześnie częstsze
są plany podwyżek cen. W III kw. br. wskaźnik WPC spadł
jedynie dla firm przewidujących stabilizację swojej sytuacji.
Spadek dynamiki cen przewidują jednak także firmy w dobrej
kondycji oraz spodziewające się jej poprawy. Średnia
planowanych podwyżek w grupie prognozującej poprawę
kondycji wyniesie 1,0%, stabilizację – 0,7%, pogorszenie –
0,4%.

bez_zmian

Rys. 140 Wskaźnik WPC a przewidywane kondycja
ekonomiczna przedsiębiorstwa

Zmiany cen własnych a wzrost cen surowców i materiałów
Problem wysokich kosztów działalności, w tym cen
surowców, materiałów i paliw, zgłosiło w II kw. 2013 r. mniej
respondentów niż w poprzednim kwartale (5,9% w pytaniu
otwartym). Bariera ta przesunęła się na 7. miejsce na liście
barier rozwoju, z czołówki (1. – 3. miejsca) w latach 2011 2012.
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Rys. 141 Wskaźnik WPC a prognozy zmian cen
nabywanych surowców i materiałów
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Rys. 142 Udział przedsiębiorstw prognozujących
zarówno wzrost cen surowców i materiałów jak i
wzrost cen własnych (dane odsezonowane)

Prognozy na III kw. 2013 r. pokazują lekkie wzmocnienie
wpływu poziomu kosztów surowców i materiałów na
kształtowanie cen w badanych firmach. Obecnie 59,8% (56%
w
poprzednim
kwartale)
respondentów
deklaruje
przeniesienie spodziewanego wzrostu cen surowców i
materiałów na ceny swoich wyrobów. Zdecydowana większość
firm, które nie spodziewają się zmian cen surowców nie
zamierza też zmieniać cen swoich wyrobów. Natomiast firmy
prognozujące spadek cen surowców (nadal nie jest to liczna
grupa odpowiedzi w badanej próbie – ok. 6%), zapowiadają
też najczęściej redukcje cen. Wskaźnik WPC dla
przedsiębiorstw
spodziewających
się
wzrostu
cen
nabywanych surowców i materiałów utrzymuje się stale na
wysokim poziomie.
Udział przedsiębiorstw, które jednocześnie prognozują
wzrost cen surowców i materiałów oraz wzrost cen własnych
produktów wzrósł, ale pozostaje nadal niski i kształtuje się
zdecydowanie poniżej swojej średniej długookresowej (dane
odsezonowane). Udział ten zwiększył się w przemyśle i w
handlu, w pozostałych branżach lekko spadł.

Zmiany cen a eksport, import
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Rys.
143
Kwartalne
prognozy
wzrostu
cen
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i
usług w podziale na nieeksporterów i eksporterów, w
tym wyspecjalizowanych

W III kw. 2013 r. przewidywany jest spadek dynamiki cen
u eksporterów (dane po wyłączeniu efektów sezonowych),
zwłaszcza
u
eksporterów
wyspecjalizowanych.
W
przedsiębiorstwach
nieeksportujących
dynamika
cen
wzrośnie. Średnia podwyżka dla nieeksporterów wyniesie
1,1%, dla eksporterów 0,6%. Eksporterzy wyspecjalizowani
przewidują najgłębszy spadek dynamiki cen – wzrost wyniesie
średnio 0,6%. Odsetek firm prognozujących podniesienie cen
pozostał stabilny zarówno w klasie eksporterów, jak i
nieeksporterów, spadł jedynie w grupie eksporterów
wyspecjalizowanych.
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W firmach z sekcji Przetwórstwo przemysłowe najwyższą
dynamikę cen także przewidują firmy działające na rynku
krajowym.
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Rys. 144 Wskaźnik WPC w podziale na eksporterów i
nieeksporterów

Importerzy, nieco częściej niż firmy zaopatrujące się
wyłącznie na rynku krajowym przewidują podnoszenie cen w
III kw. br. W obu grupach ceny wzrosną średnio o 0,7%, tj.
mniej niż w poprzednim kwartale. Wzrost ten będzie
najwyższy w grupie importerów, nie będących eksporterami
(o 1,3%), najsłabiej w klasie eksporterów, nie będących
importerami (o 0,3%).
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Rys. 145 Prognozy rocznych zmian wskaźnika CPI w
relacji do inflacji z poprzedniego kwartału

W II kw. 2013 r. nieco więcej przedsiębiorstw oczekuje
wzrostu CPI, mniej firm natomiast prognozuje spadek
inflacji. Przedsiębiorstwa, które prognozują spadek inflacji
(17,6 %) są liczniejsze są niż te, które oczekują jej wzrostu
(10,4%). Spodziewany przez ankietowane przedsiębiorstwa
wzrost cen konsumpcyjnych w ciągu roku będzie słabszy niż
oczekiwano w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Wzrostu cen w ciągu najbliższego roku spodziewa się nadal
przeważająca część ogółu respondentów (66,4%, tj. 78,6%
tych, którzy sprecyzowali swoją opinię). Spadek cen
prognozuje nadal niewielka grupa firm. Wzrosła niepewność
co do kierunku zmian inflacji, relatywnie dużo firm nie
potrafi przewidzieć zachowania się wskaźnika CPI w ciągu
roku.

Marże17 na sprzedaży krajowej i zagranicznej

Rys. 146 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i
zagranicznej

Rys. 148 Zmiany marż na sprzedaży krajowej wg sekcji PKD

17

W podrozdziale marże prezentowane są w postaci wskaźników wyliczonych wg formuły: odsetek przedsiębiorstw deklarujących
wzrost marż minus odsetek przedsiębiorstw deklarujących spadek marż
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Rys. 147 Zmiany marż na sprzedaży krajowej wg klas
wielkości

Rys. 149 Zmiany marż na sprzedaży zagranicznej w handlu i
przetwórstwie przemysłowym

W II kw. br. miała miejsce kolejna niewielka poprawa wskaźnika zmian marż. Saldo odpowiedzi na pytanie o
marże na sprzedaży krajowej wzrosło o 3,9 punktu kw/kw, pozostało jednak nadal wyraźnie ujemne i nieco poniżej
swojej wartości sprzed roku. Wskaźnik marż na sprzedaży zagranicznej zwiększył się o 0,9 punktu i również pozostał
ujemny i poniżej wartości z II kw. 2012 r. Poprawę wskaźnika marż zanotowano w większości analizowanych klas,
poza górnictwem, gdzie miał miejsce dalszy spadek oraz grupą eksporterów z sekcji Handel. W dalszym ciągu duże
przedsiębiorstwa bardziej optymistycznie oceniały zmiany swoich marż niż firmy z sektora MSP.

RAMKA 11 Polityka cenowa (Wyniki AR NBP)
100

Inne
Cena firmy matki

80
Urzędowa
60

40

20

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Ceny produktów
importowanych
Kształtowana przez
konkurentów
Kształtowana przez
kluczowych klientów
Maksymalna do
zaakceptowania
Koszt plus zmienna
marża
Koszt plus stała
marża

Dominującym mechanizmem kształtowania cen jest
formuła: koszt jednostkowy powiększony o marżę (stałą lub
zmienną) – w ten sposób kalkuluje ceny blisko 40%
przedsiębiorstw. Udział firm, stosujących ten mechanizm
zmniejszył się nieco w ostatnich latach. Przedsiębiorstwa
częściej decydowały się stosować zmienną marżę niż stałą,
choć w 2012 r. ta przewaga jest już niewielka. Ok. 19% firm
kształtuje swoje ceny głównie w oparciu o ceny dyktowane
przez konkurencję. Relatywnie dużo przedsiębiorstw ustala
ceny na najwyższym poziomie, jaki rynek może zaakceptować
(ok. 17%). Kluczowi klienci są głównym źródłem decyzji
cenowych w ok. 10% badanych firm.

Rys. 150 Mechanizmy kształtowania cen
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Generalnie, w latach 2001 – 2012 polityka cenowa była
dość stabilna. Zwraca uwagę wzrost udziału odpowiedzi „inny
sposób kalkulacji cen” w latach osłabienia koniunktury 2009 –
2012. Taka sytuacja wiąże się m. in. z koniecznością
indywidualnych negocjacji cen.
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Rys. 151 Liczba zmian cen w ciągu roku
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Przedsiębiorstwa zmieniały w 2012 r. ceny swojego
głównego produktu (grupy produktów) nieco częściej niż w
2011 r. Nadal jednak ponad połowa firm zmienia ceny co
najwyżej raz do roku. Częściej ceny zmieniane są w
przedsiębiorstwach handlowych i budowlanych, rzadziej w
jednostkach
usługowych
i
przemysłowych.
O
ile
przedsiębiorstwa najmniejsze (do 9 osób) przemysłowe i
budowlane są bardziej konserwatywne niż większe firmy –
rzadziej
decydują
się
na
zmiany
cen,
to
mikroprzedsiębiorstwa handlowe oraz usługowe zmieniają
ceny równie często co jednostki większe z tych grup
branżowych.

Handel
Budownictwo
co najwyżej 1

2-3

4 i więcej

Rys. 152 Liczba zmian cen w 2012 r. wg branż

Istnieje asymetria reakcji przedsiębiorstw na zmieniające
się warunki funkcjonowania. Przedsiębiorstwa łatwiej
zmieniają ceny przy wzroście kosztów, niż przy ich spadku.
Odwrotnie jest w sytuacji wyraźnych impulsów popytowych –
firmy częściej reagują na spadek popytu niż na jego wzrost.
Najrzadziej reakcji cenowych nie wywołują rosnące koszty,
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najczęściej – wzrost popytu.

100

spadek kosztów

Czas reakcji przedsiębiorstw na impulsy zarówno
kosztowe, jak i popytowe wydłużył się w 2012 r. w relacji do
spadek popytu
poprzedniego roku (kiedy to czas ten się skrócił, tak w
odniesieniu do kosztów, jak i popytu), pozostaje zbliżony do
wzrost popytu
sytuacji w 2010 r. Firmy reagują na zmiany kosztów średnio po
mniej niż tydzień
1 tydz.-1 mies.
1-3 mies.
Rys. 153 Czas reakcji w na impulsy popytowe i kosztowe ok. 110 dniach, na zmiany popytu zaś nieco wolniej, bo po ok.
100 dniach.
w 2012 r.
wzrost kosztów
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Czas reakcji jest też zróżnicowany branżowo. Krótszy jest
w handlu i budownictwie, dłuższy w przemyśle oraz w
usługach. W usługach najwyraźniej widać zróżnicowanie
między czasem reakcji na szoki kosztowe a czasem reakcji na
impulsy popytowe (ok. 3 tygodnie).

120

spadek kosztów
wzrost kosztów
spadek popytu

W podziale na klasy wielkości firm odpowiedzi
przedsiębiorstw na zmiany kosztów są mniej zróżnicowane niż
reakcje na zmiany popytu. Najbardziej elastyczne są
2012
2011
2010
2007
2006
Rys. 154 Średni czas reakcji (w dniach) na impulsy mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób), tzn. ich reakcja na
popytowe
i
kosztowe
(uwzględnione
tylko impulsy popytowe i kosztowe jest najszybsza. Generalnie im
przedsiębiorstwa, które reagowały na zmiany popytu bądź mniejsze przedsiębiorstwo, tym szybciej reaguje na impulsy
kosztów)
cenowe, płynące z rynku. W dużych (ale nie największych)
firmach czas reakcji się wydłuża, zwłaszcza przy zmianach
130
popytu. Jednostki największe (co najmniej 2000 osób) reagują
110
na zmieniający się popyt relatywnie szybko, ich czas reakcji
90
zbliżony jest do czasu reakcji mikroprzedsiębiorstw.
70
wzrost popytu

50
30
10
-10
Budownictwo

Handel

wzrost popytu

spadek popytu

Przemysł
wzrost kosztów

Usługi

Czas reakcji cenowych wydłuża się wraz z polepszeniem
kondycji przedsiębiorstw, wzrostem konkurencyjności oraz
spadkiem niepewności ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej
firm.

spadek kosztów

Rys. 155 Średni czas reakcji (w dniach) na impulsy
Czas reakcji nas impulsy kosztowe bądź popytowe
popytowe i kosztowe wg branż (uwzględnione tylko eksporterów i firm działających wyłącznie na rynku krajowym
przedsiębiorstwa, które reagowały na zmiany popytu bądź jest zbliżony. Eksporterzy wyspecjalizowani wyraźnie się tu
kosztów)

różnią – zdecydowanie wydłużają oni czas na wprowadzenie
zarówno podwyżek, jak i obniżek cen po pojawieniu się
impulsów popytowych (o ok. miesiąc) i kosztowych (o ponad 2
tygodnie).
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12.

Bariery rozwoju – wybrane problemy

Tab. 5 Bariery rozwoju18 (w tabeli wyróżniono momenty, w którym wskaźniki przyjmują maksymalne wartości w całej
historii badania)
częstotliwość pojawiania
brak
się problemów
problemów
zgłoszonych w kwartale:

zatory
płatnicze,
niski popyt
problemy z
płynnością

duża,
rosnąca
konkurencja

kursy
walutowe,
w tym
wahania

przepisy,
podatki

recesja,
wzrost cen
bezrobocie,
surowców i
problemy
materiałów
branży

wartości min. i maks. w
historii badań SM

6,2/34,7

4,3 \ 30,0

4,9 \ 20,2

5,4 \ 21,2

7,7 \ 26,8

4,2 \ 19,4

0,9 \ 21,6

2,7 \ 17,5

I kw. 2011 r.

25,5

12,7

8,4

6,0

10,4

6,8

2,4

15,0

II kw. 2011 r.

23,3

11,3

8,3

6,0

8,3

5,6

1,5

13,9

III kw. 2011 r.

29,0

14,2

6,8

6,8

9,8

6,3

3,2

11,2

IV kw. 2011 r.

22,3

14,6

7,8

5,7

13,3

6,6

4,4

12,5

I kw. 2012 r.

26,8

12,9

8,8

6,7

11,8

6,8

4,4

12,4

II kw. 2012

24,5

14,1

8,4

7,0

11,4

5,4

5,3

11,1

III kw. 2012

23,2

16,8

9,2

6,5

9,3

5,7

6,2

10,1

IV kw. 2012

22,3

17,5

10,5

7,4

8,4

8,4

8,2

8,1

I kw. 2013 r.

23,5

15,7

9,4

7,7

7,7

8,9

6,9

6,4

II kw. 2013 r.

23,1

14,2

9,1

7,9

7,8

7,7

6,3

5,9

Rys. 156 Bariery rozwoju

OPRACOWANIE:
Z.JANKIEWICZ, P.POPOWSKI
Ł.POSTEK, K.PUCHALSKA – KIERUJĄCA TEMATEM
A.SAWICKA, I.TYMOCZKO
AKCEPTOWALI:
M.GRADZEWICZ, J. JAKUBIK

18

Wskaźniki barier rozwoju wyznaczono w oparciu o udział przedsiębiorstw informujących o istnieniu danego rodzaju problemu w
liczbie wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie (również tych firm, które nie udzieliły żadnej odpowiedzi na
pytanie o bariery rozwoju)
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Aneks 1 - Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w
II kw. 2013 r. i przewidywania na III kw. 2013 r.
2. W czerwcu 2013 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1278 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.
3. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna
koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z
pewną ostrożnością.
4. 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: Transport i gospodarka magazynowa, Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja i komunikacja, Działalność
związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Edukacja,
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
• wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz pięciu form własności
• wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500
do 1999 oraz 2000 i więcej osób 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
• wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów, gospodarka odpadami,
usługi nierynkowe.
5. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników jest różnica między
procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźniki te
przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie jako jego poprawę,
6. Ilekroć pod tabelą bądź rysunkiem nie pojawia się informacja odnośnie źródła danych, należy
rozumieć, że źródłem informacji jest wtedy szybki monitoring NBP.
7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „SA”, pochodzący od
ang. wyrażenia seasonally adjusted.
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Aneks 2 - Analiza komponentów cyklicznych
Do zobrazowania bieżącej pozycji w cyklu koniunkturalnym sytuacji ekonomicznej badanych
podmiotów, posłużono się wykresem fazowym komponentów cyklicznych, tzw. „zegarem cyklu
koniunkturalnego”. Na osi pionowej wykresu oznaczono poziom komponentu cyklicznego danego wskaźnika
koniunktury, na osi poziomej zmianę wartości komponentu cyklicznego. Przy wzorcowym (sinusoidalnym)
kształcie cyklu, obserwacje w kolejnych okresach rotują zatem wokół początku układu współrzędnych w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kolejne ćwiartki takiego wykresu odpowiadają kolejnym
fazom cyklu koniunkturalnego (szczegóły techniczne zamieszczono w aneksie).
Bieżąca ocena sytuacji ekonomicznej
Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
III kw 13
II kw 13
I
I kw 13
wysoka
aktywność
I kw 12
I kw 11
I kw 10

wzrost aktywności

spadek aktywności

II

III

niska aktywność

IV

Rys. 157 Komponenty cykliczne wskaźników bieżącej
sytuacji ekonomicznej oraz prognozowanej sytuacji
ekonomicznej
Wskaźnik prognoz produkcji
Wskaźnik prognoz eksportu
Saldo ocen zapasów
III kw 13
I
II kw 13
wysoka aktywność
I kw 13
I kw 12
I kw 11
wzrost aktywności

spadek aktywności

II

III

niska aktywność

IV

Rys. 158 Komponenty cykliczne wskaźnika prognoz
produkcji, wskaźnika prognoz eksportu, oraz salda oceny
zapasów

W ostatnim czasie nie obserwuje się wyraźnych
tendencji
wzrostowych
ani
spadkowych
komponentów
cyklicznych
podstawowych
wskaźników koniunktury NBP. Powoduje to dużą
niepewność odnośnie oczekiwanych tendencji
rozwoju gospodarczego.
Komponent cykliczny wskaźnika prognozowanej
ogólnej sytuacji ekonomicznej od ponad roku
kształtuje się na relatywnie stabilnym poziomie,
nieco
poniżej
poziomu
odpowiadającego
neutralnemu stanowi koniunktury.
Bardziej optymistyczne od prognoz są oceny
bieżącego stanu koniunktury. Składowa cykliczna
tego indeksu kształtuje się obecnie nieco powyżej
poziomu 0 pkt. oddzielającego stan dobrej i złej
koniunktury. Poziom indeksu bieżącej oceny stanu
koniunktury od około dwóch lat jest relatywnie
stabilny, choć w ostatnim czasie obserwuje się
słabą tendencję spadkową.

Dane za III kw. 2013 r. sugerują wyhamowanie
tendencji
spadkowej
składowej
cyklicznej
wskaźnika prognoz produkcji. W rezultacie
wcześniejszych
spadków ocena koniunktury w
obszarze produkcji zmieniła się z neutralnej na
negatywną.
Bardzo podobnie prezentują się w ostatnim czasie
tendencje
poziomu
aktywności
działalności
eksportowej, choć tu skala pogorszenia była nieco
mniejsza. W związku z tym obecnie stan
koniunktury w tym obszarze jest obecnie neutralny.
Jednocześnie nieznacznie rośnie poziom składowej
cyklicznej wskaźnika salda zapasów. Komponent
cykliczny indeksu zapasów po lekkich spadkach w
2011 oraz 2012 r. kształtuje się obecnie nadal
powyżej poziomu 0 pkt. oddzielającego stan dobrej
i złej koniunktury.
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spadek aktywności

wzrost aktywności

Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
Wskaźnik prognoz zatrudnienia
Wskaźnik nowych inwestycji
III kw 13
I
II kw 13
wysoka
aktywność
I kw 13
I kw 12
I kw 11
I kw 10

II

III

niska aktywność

W przypadku prognoz zatrudnienia obserwuje się
kontynuację słabej tendencji spadkowej. Składowa
cykliczna tego indeksu nadal kształtuje się
nieznacznie powyżej poziomu 0 pkt., oddzielającego
stan pozytywnej i negatywnej koniunktury.
Odnotowano również niewielki spadek komponentu
cyklicznego wskaźnika nowych inwestycji oraz
stabilizację
stopnia
wykorzystania
mocy
wytwórczych.
Ostatnie
poziomy
składowych
cyklicznych obu indeksów nie są wysokie, jednak
pozostają dodatnie, co odpowiada pozytywnej ocenie
stanu koniunktury.

IV

Rys. 159 Komponenty cykliczne wskaźnika
wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika prognoz
zatrudnienia oraz wskaźnika nowych inwestycji
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Aneks 3 – formularz badania ankietowego
1. Prosimy podać liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na dzień 1 VI 2013 r.:
2. Przedsiębiorstwo przewiduje, że w III kw. br. popyt (zapotrzebowanie) na jego produkty w
stosunku do poprzedniego kwartału:
A. wyraźnie wzrośnie - głównie jako efekt typowego w tym okresie (sezonowego) wzrostu popytu
B. wyraźnie wzrośnie - głównie w następstwie trwale obserwowanego wzrostu popytu
C. pozostanie bez zmian lub ulegnie niewielkim zmianom
D. wyraźnie spadnie - ale zjawisko to ma charakter sezonowy
E.
wyraźnie spadnie - w wyniku trwale obserwowanego spadku popytu
3. W III kw. br. przedsiębiorstwo oczekuje:
A. wzrostu liczby zamówień
B. spadku liczby zamówień
C. utrzymania się podobnej liczby zamówień
D. nie dotyczy
4. Czy w III kw. br. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie:
1. poziomu produkcji (WZROST / BEZ ZMIAN / SPADEK)
2.
3.

poziomu zatrudnienia (WZROST / BEZ ZMIAN / SPADEK)
programów inwestycyjnych rozpoczętych przed dniem wypełniania ankiety i realizowanych
obecnie (REZYGNACJA / REDUKCJA / BEZ ZMIAN {inwestycje będą kontynuowane} / WZROST /
NIE DOTYCZY {brak inwestycji}/ZAKOŃCZENIE ZGODNIE Z PLANAMI)

5. Czy w III kw. br. przedsiębiorstwo planuje:
A. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie kredytem bankowym
B. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie środkami własnymi
C. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie pozabankowymi środkami obcymi
D. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych w inny sposób
E.
przedsiębiorstwo nie planuje podjęcia takich działań
6. Jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych:
1. planowanych na 2013 r. w porównaniu do 2012 r.
2. planowanych na III kw. 2013 r. w porównaniu do III kw. 2012 r.
A. nakłady będą znacznie większe
B. nakłady będą nieznacznie większe
C. nakłady będą porównywalne
D. nakłady będą nieznacznie mniejsze
E.
nakłady będą znacznie mniejsze
7. Jeśli w ostatnim okresie przedsiębiorstwo wstrzymuje się z inwestycjami lub inwestuje na
niewielką skalę, to czy odczuwa negatywne tego skutki?:
A. tak
B. nie
C. nie dotyczy - przedsiębiorstwo nie wstrzymuje się z inwestycjami i jego aktywność inwestycyjna nie jest niska
8. Jakie negatywne skutki wstrzymywania inwestycji lub niskiej aktywności inwestycyjnej
odczuwa przedsiębiorstwo (odp. A w pyt. 7)?:
A. nie dotyczy (odp. B lub odp. C w pyt. 7)
B. pogorszenie się konkurencyjności przedsiębiorstwa (brak nowych / innowacyjnych produktów lub/i technologii)
C. starzenie się majątku, wzrost awaryjności, przestoje produkcji, wzrost kosztów napraw i remontów
D. brak wolnych mocy produkcyjnych (wydłużone terminy dostaw, rezygnacja z części zamówień)
E. inne negatywne następstwa, jakie?:

9. Jaki jest stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie (w %):
10. Jaki jest obecnie stan poszczególnych kategorii zapasów w przedsiębiorstwie?:
prosimy ocenić w następującej skali: (A) - zbyt duży, (B) – wystarczający, (C) - zbyt mały, (D) - nie dotyczy
1. zapasy produktów gotowych
2. zapasy towarów

56

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw … prognozy … na III kw. 2013

11. Czy w II kw. br. w relacji do II kw. ub.r. nastąpiły zmiany marży zysku brutto ze sprzedaży głównego
produktu/grupy produktów i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo na rynku krajowym oraz na rynku
zagranicznym?:
rynek krajowy
A. marża znacząco wzrosła
B. marża nieznacznie wzrosła
C. marża nie zmieniła się
D. marża nieznacznie spadła
rynek zagraniczny
E.
marża znacząco spadła
F.
nie dotyczy
12. Czy w II kw. br. zmieniły się ceny głównego produktu/grupy produktów i/lub usług
oferowanych przez przedsiębiorstwo względem poprzedniego kwartału?:
A. wzrosły
B. nie zmieniły się
C. spadły
13. Przedsiębiorstwo przewiduje, że:
1.
ceny sprzedawanych wyrobów i usług w III kw. br. (w relacji do stanu na dzień 30 VI br.)
wzrosną/spadną o ...%
2.
ceny nabywanych przez przedsiębiorstwo surowców i materiałów w III kw. br. (w relacji jw.)
wzrosną/spadną o ...%
3.
w kwietniu br. wskaźnik CPI (inflacja) wyniósł 0,8% w relacji rocznej. Zdaniem przedsiębiorstwa w
ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny: (1) będą rosły szybciej niż dotychczas; (2) będą rosły w tym
samym tempie; (3) będą rosły wolniej; (4) pozostaną bez zmian; (5) spadną; (6) nie wiem
14. Czy w zakresie obsługi zadłużenia kredytowego przedsiębiorstwo:
A. nie ma problemów z tą obsługą i w najbliższym kwartale nie przewiduje takich problemów
B. nie ma takich problemów, ale przewiduje pojawienie się ich w najbliższym kwartale
C. boryka się z takimi problemami, ale przewiduje zmniejszenie ich skali w najbliższym kwartale
D. boryka się z takimi problemami i nie przewiduje poprawy tej sytuacji
E.
nie korzysta z kredytu
15. Czy w II kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań
pozabankowych?:
A. nie, nigdy
B. tak, sporadycznie
C. tak, często
16. Czy w II kw. br. przedsiębiorstwo miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej
[CZĘSTO / SPORADYCZNIE / NIE MIAŁO]?:
17. Jaki procent należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w II kw. br. stanowiły przeciętnie?:
(A) – 0 , (B) – nie więcej niż 10%, (C) – powyżej 10%, (D) – nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie jest obecne na danym rynku)
1. należności przeterminowane od odbiorców krajowych w relacji do należności z tyt. dostaw i
usług
2. należności przeterminowane od odbiorców zagranicznych w relacji jw.
3. zobowiązania przeterminowane wobec firm krajowych w relacji do zobowiązań z tyt. dostaw i
usług
4. zobowiązania przeterminowane wobec firm zagranicznych w relacji jw.
18. Jeśli przedsiębiorstwo korzystało z kredytu(-ów) bankowego(-ych) w II kw. br., to prosimy podać wysokość
oprocentowania:
oprocentowanie
(w tym) marża
łączne: stopa+marża
1.
w przypadku złotowego kredytu krótkoterminowego (do 1 roku)
2.
w przypadku złotowego kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku)
19. W odniesieniu do obecnej ceny kredytu bankowego, przedsiębiorstwo przewiduje, że do
końca września br.:
A. nastąpi spadek oprocentowania (tzn. ceny po jakiej przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt)
B. nastąpi wzrost oprocentowania
C. oprocentowanie kredytów bankowych nie ulegnie zmianie
D. przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytu bankowego
20. Czy w II kw. br. przedsiębiorstwu odmówiono udzielenia kredytu bankowego?:
A. tak, z powodu braku (pogorszenia się) zdolności kredytowej
B. tak, ponieważ przedsiębiorstwo nie miało odpowiednich zabezpieczeń
C. tak, z przyczyn innych niż wymienione w podpunktach (A) i (B)
D. nie, przedsiębiorstwo otrzymało kredyt w II kw.
E.
nie, przedsiębiorstwo nie ubiegało się o kredyt w II kw.
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21. Jak przedsiębiorstwo ocenia wielkość posiadanych środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych w relacji do swoich potrzeb bieżących?:
A. środki pieniężne nie wystarczają na potrzeby bieżące przedsiębiorstwa
B. środki pieniężne w całości wykorzystywane są na potrzeby bieżące przedsiębiorstwa
C. środki pieniężne nieznacznie przewyższają potrzeby bieżące przedsiębiorstwa
D. środki pieniężne wyraźnie przewyższają potrzeby bieżące przedsiębiorstwa
22. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa do końca września br. zadłużenie z tytułu kredytów
bankowych w relacji do stanu na dzień 30 czerwca br.:
A. znacząco wzrośnie
B. powiększy się w niewielkim stopniu
C. pozostanie na niezmienionym poziomie
D. zmniejszy się w niewielkim stopniu
E.
ulegnie wyraźnemu obniżeniu
F.
nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytów bankowych)
23-a. Prosimy podać udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem (w %):
23-b. Prosimy podać jaką część (w %) przychodów z eksportu stanowi eksport nieopłacalny
(nieopłacalny rozumiany jako cena*kurs niepokrywające kosztów produkcji i pozostałych
kosztów związanych z eksportem towaru)? Jeśli cała sprzedaż na eksport jest opłacalna,
prosimy wpisać 0:
24. Czy w II kw. br. w relacji do poprzedniego kwartału liczba umów eksportowych:
A. wyraźnie wzrosła
B. wyraźnie zmniejszyła się
C. nie uległa większym zmianom
25. Przedsiębiorstwo oczekuje, że wielkość eksportu w III kw. br. w porównaniu z poprzednim
kwartałem:
A. wzrośnie
B. spadnie
C. utrzyma się na porównywalnym poziomie
26. Czy przedsiębiorstwo oczekuje w III kw. br. w stosunku do poprzedniego kwartału?:
A. wzrostu liczby nowych umów eksportowych
B. zawarcia podobnej liczby nowych umów eksportowych
C. spadku liczby nowych umów eksportowych
27. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny dla przedsiębiorstwa (w PLN)?:
1.
dla USD
2.
dla Euro
28. Jaki jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności przedsiębiorstwa (w %)?:
Przy braku importu należy wpisać 0:
29-a. Czy w III kw. br. wynagrodzenia w przedsiębiorstwie zostaną zmienione?:
A. tak, planuje się zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia
B. tak, planuje się obniżenie przeciętnego wynagrodzenia
C. nie
29-b. Jeśli „TAK” w pyt. 29-a, to o ile procent zmieni się przeciętne wynagrodzenie?:
30. Czy zatrudniając / planując zatrudnienie oferujecie Państwo pracownikom?:
A. niższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach
B. wyższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach (np. by
zachęcić ich do podjęcia pracy w Państwa firmie)
C. wynagrodzenia porównywalne z tymi, jakie otrzymują już zatrudnieni pracownicy o zbliżonych
kwalifikacjach
D. nie zatrudnialiśmy / nie planowaliśmy zatrudniać nowych pracowników

realizacja w II kw. br.
plany na III kw. br.

31. Czy w II kw. br. w przedsiębiorstwie pojawiła się presja na wzrost płac ze strony
pracowników?:
A. tak, naciski te nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartału
B. tak, ale nie są one większe niż zwykle
C. nie
32. Czy w II kw. br. dokonano redukcji/optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie
[TAK/NIE]?:
1. redukcja / optymalizacja dotyczyła kosztów pracy [TAK / NIE]
2. redukcja / optymalizacja dotyczyła innych kosztów [TAK / NIE]
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33. Prosimy ocenić relację wzrostu wynagrodzeń oraz wydajności pracy (mierzonej wielkością
wartości dodanej, przypadającej na 1 zatrudnionego) w przedsiębiorstwie w II kw. br. (zmiany w
stosunku do pop.kw.):
A. wynagrodzenia wzrosły w większym stopniu niż wydajność pracy (także gdy wydajność nie wzrosła)
B. wynagrodzenia wzrosły w zbliżonym stopniu co wydajność pracy
C. wynagrodzenia wzrosły w mniejszym stopniu niż wydajność pracy
D. wynagrodzenia nie wzrosły, natomiast zwiększyła się wydajność pracy
E.
wynagrodzenia i wydajność pracy nie wzrosły
34. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną, pomijając typowe dla tego
okresu wahania sezonowe?:
A. bardzo dobra
B. dosyć dobra
C. słaba
D. zła (istnieją realne szanse na przetrwanie firmy, poprawę sytuacji)
E.
bardzo zła (należy liczyć się z likwidacją bądź upadłością firmy)
35. Czy w III kw. br. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej?:
A. tak, nastąpi poprawa sytuacji
B. tak, nastąpi pogorszenie sytuacji
C. nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom
36. Jak przedsiębiorstwo ocenia niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej?:
A. bardzo wysoka
B. wysoka
C. umiarkowana
D. niska
E.
bardzo niska
37.
A.
B.
C.
D.
E.

Który z poniższych opisów najbardziej pasuje do sytuacji przedsiębiorstwa?:
przedsiębiorstwo borykało się z trudnościami, ale pokonało je i najgorsze ma już za sobą
przedsiębiorstwo wciąż boryka się z trudnościami, ale wydaje się, że niedługo się one skończą
przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami i na razie nie widać ich końca
przedsiębiorstwo oczekuje w najbliższym okresie pojawienia się trudności
przedsiębiorstwo nie ma obecnie trudności i nie oczekuje ich pojawienia się w najbliższym okresie

38. Jeżeli przedsiębiorstwo odczuło skutki pogorszenia koniunktury bądź spodziewa się trudności,
to kiedy spodziewana jest poprawa sytuacji?:
A. w II półroczu br.
B. w I półroczu 2014 r.
C. w II półroczu 2014 r. lub później
D. nie dotyczy - przedsiębiorstwo nie obserwuje pogorszenia koniunktury
39. Prosimy o krótkie zasygnalizowanie problemów (ok.10 zdań), jakie w najbliższym czasie (pół roku) mogą być istotne
dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prosimy o szczególne uwzględnienie tych zagadnień, które wpływają na
wielkość produkcji (możliwość jej zwiększenia, względnie powody ograniczenia skali działalności), płynność
przedsiębiorstwa, zadłużenie kredytowe oraz opłacalność eksportu. W przypadku, jeśli przedsiębiorstwo nie napotyka na
żadne poważniejsze trudności i nie przewiduje ich wystąpienia w podanym terminie, prosimy wpisać "brak problemów":
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