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Streszczenie
Oceny bieżącej sytuacji sektora przedsiębiorstw, pozostawały w II kw. nadal dobre, mimo
niewielkiego spadku optymizmu wśród respondentów. Natomiast większość prognoz,
zwłaszcza krótkookresowych wyraźnie obniżyła się, co oznacza, że firmy liczą się z pogorszeniem koniunktury w najbliższych miesiącach. Ponieważ jednak w dłuższej perspektywie (2-3
lat) planowanych jest więcej działań o charakterze rozwojowym, niż sugerowały to prognozy
sformułowane rok temu, istnieją przesłanki aby sądzić, że spowolnienie będzie miało charakter
przejściowy. Istotny wpływ na plany rozbudowy potencjału wytwórczego i tym samym ożywienie koniunktury będzie miało uruchomienie środków z nowej perspektywy finansowej UE.
Perspektywy dla popytu są niejednoznaczne i zależą od horyzontu oczekiwań. I tak, obecne
warunki sprzedażowe są postrzegane jako bardziej korzystne niż kwartał temu – w II kw. obniżyła się bariera popytowa oraz wzrósł stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Prognozy krótko- i średniookresowe (na III kw. oraz w horyzoncie rocznym) wskazują z kolei na
mniejsze zapotrzebowanie na produkty oferowane przez firmy, również ze strony odbiorców
zagranicznych. Natomiast przewidywania dłuższe (o 2-3 letnim horyzoncie) wskazują, że
przedsiębiorstwa liczą na poprawę warunków sprzedażowych.
Pokonanie bariery popytowej jest kluczowe dla przetrwania i rozwoju firmy. Inne bariery,
nawet jeśli wiążą się ze zwiększeniem kosztów i powodują trudności, są przy dobrym gospodarowaniu i dostępie do źródeł finansowania łatwiejsze do przezwyciężenia. Zarówno koszt
finansowania, jak i jego dostępność od wielu kwartałów nie stanowią poważniejszego problemu, mimo że wprowadzenie podatku bankowego spowodowało wzrost opłat bankowych i
oceniane jest przez sektor przedsiębiorstw bardzo negatywnie. Podobnie, planowane nałożenie
podatku handlowego, choć budzi obawy przedsiębiorców (i to nie tylko z branży handlowej),
nie powinno radykalnie zmienić warunków funkcjonowania firm. Potencjalny wzrost kosztów
z tytułu nowych danin zostanie w części przerzucony na klienta w postaci podwyższonych
cen. Tam gdzie silna konkurencja nie pozwala na podwyżki, koszty poniosą dostawcy i kooperanci, albo obciążą one zyski firm (te w ostatnim okresie kształtowały się na dobrym poziomie). Mimo zwiększonej niepewności przedsiębiorstwa powinny sobie zatem poradzić w nowym otoczeniu prawnym – nie widać na razie realnych zagrożeń dla ich funkcjonowania.
Utrzymanie się prognoz zatrudnienia na wysokim poziomie jest kolejnym przejawem dobrej
kondycji sektora przedsiębiorstw, świadczy też o nadal optymistycznych perspektywach
sprzedaży. Plany dalszego zwiększenia liczby etatów ma obecnie 15% firm, i tylko w latach
2007-2008 odsetek ten kształtował się na wyższym poziomie. Wzrost zatrudnienia przewiduje
większość sektorów gospodarki.
Przekształcenie się rynku pracy w rynek pracownika przekłada się na prognozy płac. Odsetek
firm przewidujących wzrost wynagrodzeń w III kw. jest wciąż dość wysoki na tle ostatnich
siedmiu lat, choć podobnie jak w przypadku zatrudnienia, wyraźnie niższy niż w latach 20072008. Podwyżki planują obecnie częściej mniejsze firmy, ostatecznie obejmą one zatem mniejszą część zatrudnionych osób niż to obserwowano w poprzednim kwartale. Przeciętne pod-

Szybki Monitoring NBP

2

Streszczenie

wyżki w sektorze MSP będą przy tym wyższe niż w dużych jednostkach.
Plany inwestycyjne firm pozostają na obniżonym, względem lat 2014-2015, poziomie, a wskaźniki stabilizują się po wcześniejszych spadkach. Wyraźne spadki aktywności inwestycyjnej
dotyczą firm sektora publicznego, z kolei wskaźniki dla firm prywatnych pozostają na wysokim historycznie poziomie. Ponadto, firmy zamierzają rozwijać się w nieco dłuższej perspektywie, w nieco większej skali niż zakładały plany sformułowane w 2015 r. Sfinalizowanie tych
planów powinno zaowocować ożywieniem inwestycji i poprawą koniunktury w perspektywie
najbliższych 2-3 lat. Plany rozbudowy w dłuższym okresie sformułowały nie tylko firmy z
sektora prywatnego, ale również przedsiębiorstwa z sektora publicznego. Warunkiem dla
urzeczywistnienia tych zamiarów może być dostępność do środków pomocowych UE – podmioty z kapitałem publicznym korzystają z nich bowiem w ostatnim okresie znacznie częściej
niż przedsiębiorstwa prywatne. Kolejnym ograniczeniem rozwojowym jest również niestabilna, w ocenie firm (szczególnie budowalnych), sytuacja w kraju i na świecie, w tym zwłaszcza
zmiany legislacyjne oddziałujące bezpośrednio na sytuację i zyski przedsiębiorstw.
Zainteresowanie kredytem pozostaje niskie, mimo wysokiej jego dostępności i historycznie
najniższej ceny. Odsetek przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy wykorzystaniu
środków bankowych kształtuje się obecnie na jednym z najniższych od początku badań poziomie. Inaczej jest jednak w dużych przedsiębiorstwach, gdzie popyt na kredyt jest nadal dość
wysoki, co ma decydujący wpływ na zagregowany poziom zadłużenia całej populacji przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że firmy nie finansujące się kredytem polegają najczęściej na
własnych środkach, podczas gdy kredytobiorcy sięgają też po inne zewnętrzne formy finansowania, w tym leasing czy faktoring.
Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu dobrze oceniają swoją zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych i handlowych, zaś zatory płatnicze od wielu kwartałów nie stanowią poważniejszego problemu Dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw jest odzwierciedleniem ich dobrej
kondycji i być może również efektem większej dojrzałości w relacjach handlowych (choć ta
może być uwarunkowana rosnącą akumulacją środków finansowych).
Po niemal 4 latach spadków cen produkcji sprzedanej przemysłu, plany przedsiębiorstw sugerują możliwość odwrócenia się tych tendencji. W II kw. po raz pierwszy od 2 lat odsetek firm
podnoszących ceny przewyższył nieznacznie udział przedsiębiorstw dokonujących obniżek, a
kwartalna prognoza zmian cen własnych na III kw. lekko wzrosła (wzrost wskaźnika zanotowano drugi kwartał z rzędu). Zmiana ta nie wydaje się jednak związana z długotrwałością
utrzymywania się deflacji czy jej dokuczliwością, bowiem większość firm (78%) nadal uważa
spadek cen PPI za neutralny z punktu widzenia wpływu na ich kondycję, a negatywne skutki
deflacji odczuwa niewiele, bo tylko 14% przedsiębiorstw (oceny te znajdują uzasadnienie w
niskich dynamikach kosztów zakupu surowców). Impulsem do podniesienia cen może się stać
natomiast spodziewany przez respondentów wzrost cen surowców i towarów zaopatrzeniowych. Do wzrostu cen może się przyczynić również chęć przerzucenia nowych obciążeń i
opłat na odbiorców finalnych.
W raporcie szerzej przeanalizowane zostały ponadto tematy (ramki): przyczyn zmian kondycji
firm, skutków deflacji oraz cech, którymi charakteryzują się kredytobiorcy.
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Sytuacja ekonomiczna
slacyjnych, w tym ze względu na planowane
Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw
w II kw. br. pozostała dobra, nieco poniżej odczytów z poprzedniego badania. Spadek ten miał
miejsce mimo, że nie pogorszyły się odczyty
wskaźników cząstkowych, w tym w zakresie
sprzedaży, marż i sytuacji płynnościowej.

wprowadzenie nowych danin, czy zwiększenie
restrykcyjności prawa w stosunku do przedsiębiorców unikających płacenia podatków.
Utrzymanie się dobrej kondycji potwierdza malejąca skala wielu problemów (w tym bariery popytu) z

Krótkoterminowe prognozy uległy wyraźnemu
pogorszeniu, nieznacznie osłabiły się również
przewidywania o horyzoncie rocznym. Poprawa
perspektyw 2-3 letnich pozwala jednak oczekiwać,
że pogorszenie kondycji firm będzie miało charakter przejściowy.

jakimi borykają się przedsiębiorstwa (na to wskazuje analiza pytania otwartego dotyczącego barier
rozwoju). Za bardziej dotkliwe niż kwartał wcześniej respondenci badania uznali dwa ważne obszary. Po pierwsze, obawy co do kształtowania się
poziomu kursu złotego, w tym też trudności wynikające z jego wahań, przez co zachowanie się kursu

1. Bieżące oceny sytuacji

walutowego stało się najważniejszą barierą rozwoju

Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw

importerów). Po drugie, nieco więcej przedsię-

w czerwcu br. pozostawała dobra, choć wskaźnik

biorstw niż kwartał temu (choć nadal niewielki

BOSE1 nieco się obniżył (surowy wskaźnik spadł o

odsetek) poinformowało, że problemem dla nich są

0,6 pp. kw/kw, zaś wskaźnik BOSE po korekcie

rosnące

sezonowej – o 1,7 pp., oba wskaźniki osiągnęły

względnie niepewność co do możliwości zrealizo-

wartość niższą niż przed rokiem, choć nadal powy-

wania się takiego wzrostu w najbliższej przyszłości.

żej swojej średniej długookresowej).

Jednocześnie

firm (takie trudności najsilniej dotykają obecnie

ceny

surowców

zmniejszyła

czy

się

półproduktów,

grupa

przedsię-

biorstw, które za barierę rozwoju uznają deflację,
Spadek optymizmu nie znajduje uzasadnienia w

względnie naciski na obniżenie cen. Wyhamowanie

zachowaniu się żadnej z podstawowych cząstko-

tendencji spadkowej poziomu cen sugerują również

wych ocen kondycji – utrzymały się bowiem dobre

odpowiedzi na pytania o przeprowadzone w II kw.

warunki sprzedażowe, nie nastąpiły większe zmia-

zmiany cen własnych oraz plany na III kw.

ny po stronie marż i nie pogorszyła się sytuacja
płynnościowa firm. Ponieważ odczuwana niepew-

O pogorszeniu własnej kondycji poinformował

ność, mimo lekkiego spadku, pozostała na podwyż-

głównie sektor usługowy, ale poza handlem deta-

szonym względem poprzedniego roku poziomie, a

licznym, gdzie BOSE wzrósł w II kw. (stało się tak,

przy tym pogorszyły się wyraźnie niemal wszystkie

mimo że Święta Wielkanocne wypadły w tym roku

prognozy firm, można domniemywać, że sama

nietypowo w I kw., ale jednocześnie w II kw. zaczę-

sytuacja sektora pozostaje dobra, a jej subiektywne

ły się wypłaty z programu 500+). Najbardziej obni-

oceny znajdują się obecnie pod wpływem nieko-

żyły swoje oceny kondycji firmy z branż dużym

rzystnych oczekiwań i spodziewanych zmian legi-

znaczeniu osób nie świadczących swoich usług
firmom na podstawie umów o pracę, tj. „Działal-

Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo
dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo złej sytuacji
1
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przypisać nowelizacji kodeksu pracy. Pogorszenie

jest dość nieoczekiwana. Zauważono też, że mimo

sytuacji miało miejsce ponadto w skupiającej lea-

spadku wskaźnika stopnia wykorzystania zdolności

singodawców branży „Wynajem i dzierżawa”, co z

wytwórczych , mniej firm z branży budowlanej

kolei może być skutkiem obniżenia aktywności

zadeklarowało istnienie bariery popytowej oraz

inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Potwier-

trudności wynikających z silnej konkurencji rynko-

dzają tę tezę spadki BOSE w firmach przetwórczych

wej, wzrosły również prognozy popytu i produkcji,

wytwarzających produkty o charakterze inwesty-

a niepewność obniżyła się.

cyjnym. O gorszej kondycji poinformowały także
przedsiębiorstwa

oferujące

usługi

nierynkowe.

Grupa tych firm odznacza się wysokimi marżami i
wysokim stopniem wykorzystania majątku, dlatego
obserwowane spadki wiązać można z obawami
przed zmianami legislacyjnymi (przedsiębiorstwa

Wykres 3 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej BOSE w przemyśle, budownictwie i usługach (górny panel) oraz w bardziej szczegółowym
podziale (dolny panel)
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Wykres 2 Najczęściej wymieniane bariery rozwoju
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Rodzi się pytanie, na ile prognozy popytu w branży
wahania/ poziom kursu

budowlanej uwarunkowane są uruchomieniem

wysoka niepewność

środków pomocowych UE. Bliższy ogląd firm z tej

niski popyt

grupy ujawnił, że poprawę sytuacji ekonomicznej

podatki/przepisy

zanotowały głównie przedsiębiorstwa zajmujące się

wysoka konkurencja

wznoszeniem budynków oraz wykonujące roboty

wzrost cen

specjalistyczne, w tym remontowe i wykończenio-

zatory płat./niska płynność

we, gdy tymczasem firmy zajmujące się budową

skala problemu (II kw.)

zmiana kw/kw

dróg i obiektów inżynieryjnych zanotowały pogorszenie własnej kondycji. Ostatnia z wymienionych

Wyraźną poprawę kondycji zanotowano m.in. w

klas również oczekuje wzrostu popytu i produkcji

budownictwie. W kontekście obniżonej aktywności

(choć prognozy te są mniej optymistyczne niż w

inwestycyjnej sektora przedsiębiorstw poprawa ta

branży zajmującej się wznoszeniem budynków), ale
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to właśnie tam obserwujemy największą niepew-

2. Niepewność

ność, co do otoczenia i zmian koniunktury w przyszłości. Można więc domniemywać, że uruchomie-

Po obserwowanym przed 3 miesiącami gwałtow-

nie funduszy UE będzie miało największe znaczenie

nym wzroście niepewności, ankietowane przedsię-

z punktu widzenia realizacji prognoz wzrostu po-

biorstwa zanotowały lekką poprawę tego wskaźni-

pytu właśnie w przypadku firm zajmujących się

ka, na co wpływ mogły mieć skonkretyzowanie w

budową dróg i obiektów inżynieryjnych.

formie ustaw części zapowiadanych zmian legislacyjnych. Warunki funkcjonowania firm pozostają

Wykres 4 Wskaźnik sytuacji bieżącej BOSE w podziale na grupy branż usługowych

jednak nadal mniej stabilne niż przed rokiem. Niestabilne otoczenie należy do czynników mających
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wyłącznie w kraju. Natomiast w handlu, przetwórstwie oraz w grupie eksporterów nastąpił wzrost

Wykres 9 Roczne prognozy sytuacji ekonomicznej
oraz plany rozwojowe na najbliższe 2-3 lata

niepewności w II kw. br. W przypadku eksporte-
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rów wzrost ten był efektem wspomnianych już
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wahań kursu walutowego i obaw o skutki Brexitu.
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W handlu natomiast, oceny niepewności były bar-
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prognoza roczna

25

15

prac nad ustawą o podatku handlowego i być może
również podjęcia przez firmy (które potencjalnie

5

2010 2011 2012 2013 2014

mają zapłacić nową daninę) działań zaradczych.
Wzrost niepewności zadeklarowały z kolei w II kw.

V
IX
XII
III
V/VI
2015 2015 2015 2016 2016

Źródło: AR NBP oraz SM NBP

przedsiębiorstwa handlu hurtowego, co pozwala
domniemywać, że hurtownie mogą obawiać się, że

Pogorszenie może mieć jednak przejściowy charak-

będą ponosić przynajmniej część kosztów nowego

ter. Plany przedsiębiorstw o horyzoncie 2-3 letnim

obciążenia (wzrost niepewności może być jednak

sugerują bowiem nieco większe niż w poprzednim

również efektem wahań kursu złotego).

roku zainteresowanie ich rozbudową i rozwojem.
Realizacja tych planów może być obecnie wstrzy-

3. Prognozy sytuacji ekonomicznej

mywana w oczekiwaniu na uruchomienie środków
z nowej perspektywy finansowej UE oraz dokoń-

Przedsiębiorstwa z coraz mniejszym optymizmem

czenie przez Rząd zapowiadanych zmian legisla-

oczekują zmian sytuacji w ciągu najbliższych mie-

cyjnych. Filarem rozwoju firm powinny stać się

sięcy (wskaźnik WPSE pozbawiony wahań sezo-

innowacje. Wskazuje na to analiza zmian sytuacji, o

nowych na III kw. br. zmniejszył się o 1,2 pp.

której szerzej mowa jest w Ramce 1.

kw/kw i przyjął wartość o 3 pp. niższą niż przed
rokiem, wyraźnie poniżej średniej długookresowej).

Wśród sekcji PKD największy niepokój w ocenie

Również prognozy o horyzoncie rocznym wskazują

przyszłości wykazuje w dalszym ciągu energetyka,

na malejące prawdopodobieństwo utrzymania się

co może mieć duży wpływ na zagregowany poziom

sytuacji finansowej na obecnym poziomie. Przed-

inwestycji, ze względu na realizowane przez te

siębiorstwa jeszcze bardziej niż o własną kondycję

firmy bardzo duże projekty rozwojowe.

obawiają się o sytuację w kraju (w przypadku tych
prognoz przeważają negatywne scenariusze).

Największy wzrost pesymizmu prognoz sytuacji
zanotowano zaś w budownictwie. Niższe odczyty

Wykres 8 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej
w perspektywie kwartału (WPSE)
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także w planach na najbliższe 2-3 lata. Tak jak w
poprzednim roku budownictwo planuje rozwijać
się wyraźnie rzadziej niż inne sekcje.
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-10
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cyjne trwałe, jak i energetyczne oraz zaopatrzenio-

Większe znaczenie dla realizacji tych planów będzie

we. Mniej dynamiczny rozwój zapowiadają przed-

miał dostęp do funduszy UE przez firmy z sektora

siębiorstwa produkujące dobra inwestycyjne.

publicznego. Sektor ten korzysta z nich bowiem
znacznie częściej niż przedsiębiorstwa prywatne.

Wykres 10 Plany rozwojowe na najbliższe 2-3 lata
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grupy branż wg przeznaczenia produktu lub usługi
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Analizie poddano pytanie o korzystanie ze środków pomocowych, bez względu na ich przeznaczenie. Mogły one zostać
użyte przez firmę w dowolnym celu, zakładamy jednak, że
duża ich część była wykorzystana właśnie dla celów rozwojowych.
2

8

Sytuacja ekonomiczna

Ramka 1 Co stoi za spodziewanymi zmianami sytuacji ekonomicznej? (na podstawie danych AR NBP
oraz SM NBP)
Poniżej przenalizowano czynniki stojące za oczekiwanymi przez przedsiębiorstwa zmianami własnej
sytuacji oraz koniunktury w kraju.
Ocena sytuacji w kraju przez ankietowane przedsiębiorstwa pozostała w połowie 2016 r. zbliżona do
formułowanej rok temu (53% firm uznało ją za dobrą, pozostałe 47% za słabą lub złą). Stabilnym ocenom
towarzyszył wyraźny wzrost obaw o zmiany koniunktury w ciągu najbliższych 12 miesięcy (37% firm
oczekuje pogorszenia sytuacji, 19% – poprawy). Opinie dotyczące sytuacji kraju, choć silnie skorelowane
z diagnozą własnej kondycji firm, są najczęściej bardziej od nich pesymistyczne – sytuacja w kraju zwykle oceniana jest gorzej niż kondycja własna przedsiębiorstw. W bieżącym roku różnice w prognozach
okazały się przy tym wyraźnie większe niż rok temu. Szczególnie dużym pesymizmem wykazywał się
sektor prywatny, w tym zwłaszcza firmy prywatne krajowe. Pesymizm postrzegania gospodarki krajowej i mniej optymistyczne prognozy co do zmian własnej kondycji przełożyły się na osłabienie planów
inwestycyjnych.
Gorsze perspektywy powiązane są zarówno z niższym przewidywanym popytem na rynku krajowym,
jak i spodziewanym wzrostem kosztów, w tym zwłaszcza z tytułu wprowadzenia nowych podatków, a
także w związku z nowelizacją przepisów (m.in. kodeksu pracy). Warto zauważyć, że mimo zdecydowanie negatywnych ocen efektu wprowadzenia podatku bankowego na kondycję firm, skutki nowej
daniny nie powinny przełożyć się na istotny wzrost problemów z pozyskaniem finansowania – relatywnie niewiele ankietowanych firm wskazało „utratę finansowania” jako główną przyczynę spodziewanego pogorszenia sytuacji (8,3% uznało to za główną przyczynę, dalszych 9,2% za niewielki problem), a
dane z SM sugerują nadal wysoką dostępność do kredytu bankowego. Podatek bankowy może zatem w
większym stopniu przełożyć się na koszty firm, poprzez wzrost opłat bankowych, niż na obniżenie dostępu do środków finansowych. Poważniejsze negatywne skutki może mieć natomiast utrzymanie się
deflacji (obecnie 14% firm uważa spadek cen za niekorzystny z punktu widzenia własnych interesów).
Jednak w przypadku wprowadzenia w życie zapowiadanych przez firmy podwyżek cen, problem ten
straci na znaczeniu.
Brak możliwości bądź chęci rozwoju utożsamiany jest głównie ze zbyt niskim lub kurczącym się popytem (przetwórstwo, budownictwo, handel), a na drugim miejscu z brakiem potrzeby dalszej rozbudowy,
w związku z wcześniejszymi działaniami czy podjętymi inwestycjami (górnictwo, energetyka, transport i
pozostałe usługi). Nieco mniej ważnym powodem stagnacji w przedsiębiorstwach jest duże ryzyko rynkowe (energetyka, budownictwo), jak też chęć pozostania małą firmą rodzinną lub lokalną (brak zainteresowania rozwojem wymieniał głównie sektor MSP, w tym najczęściej firmy usługowe).
Analizie poddano również czynniki stojące za spodziewaną poprawą sytuacji, jak też z planami rozbudowy firm. Do najważniejszych przedsiębiorstwa zaliczyły innowacje 3. Wprowadzanie nowoczesnych
produktów czy technologii przestaje być więc powoli domeną start-up’ów, a staje się bardziej koniecznością. Jeszcze lepiej ilustruje to analiza zależności między innowacjami a spodziewanym tempem rozwoju
w ciągu najbliższych 2-3 lat. Efekt staje się wtedy wyraźnie silniejszy. Na innowacje najczęściej jednak
decydują się (w dalszym ciągu) duże firmy przemysłowe, niż firmy małe i średnie. Wśród czynników
stojących za poprawą sytuacji wymieniano częściej wzrost popytu krajowego niż zwiększenie sprzedaży
eksportowej. Odwrotnie było w przypadku zmian sytuacji w dłuższej perspektywie (2-3 lat), wtedy to
Termin „innowacje” należy tu rozumieć jako wszelkie usprawnienia czy wykorzystanie bardziej zaawansowanych technologii, a nie tylko implementację stricte nowatorskich produktów czy procesów
3
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katalizatorem dynamicznego rozwoju okazał się wzrost eksportu, a poprawa popytu krajowego stanowiła czynnik o mniejszym znaczeniu.
Ponieważ zmiany krajowego popytu stanowią kluczowy element zmian sytuacji, zarówno z punktu
widzenia firm, które spodziewają się jej poprawy, jak i przedsiębiorstw, które liczą się z pogorszeniem,
warto przyjrzeć się całościowej ocenie tego czynnika. Pokazuje ona wyraźną przewagę prognoz pozytywnych nad negatywnymi (w całej próbie 52% firm ocenia zmiany popytu na rynku krajowym w ciągu
roku jako czynnik poprawiający sytuację, a 26% jak czynnik oddziałujący negatywnie), co sugeruje, że
obserwowane obecnie pogorszenie koniunktury może mieć przejściowy charakter, ale też świadczy o
dużej polaryzacji oczekiwań. Podobnie jest w przypadku prognoz eksportu (odpowiednio 38% pozytywnych ocen wobec 18% negatywnych). Optymizm przeważa nad przewidywaniami spadku popytu w
większości badanych sekcji, w tym też w budownictwie, które jednak zwraca uwagę największą liczbą
skrajnych ocen.
Warte podkreślenia jest również to, że przedsiębiorcy rzadko uwzględniają spodziewany efekt wypłat z
tytułu programu rodzina 500+ w swoich analizach zmian sytuacji. Dodatkowy zastrzyk gotówki, zwiększający możliwości zakupowe Polaków, wydaje się być zatem przez firmy niedoszacowany lub firmy nie
rozróżniają go względem ogólnego wzrostu popytu krajowego.
Wykres 13 Oceny i prognozy sytuacji w kraju (lewy panel) oraz ich wpływ na plany inwestycyjne przedsiębiorstw (prawy panel; dane z ostatnich edycji AR i SM; na osi pionowej wskaźnik planowanych nakładów na środki trwałe)
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Wykres 14 Czynniki, które wywołają zmiany sytuacji w ciągu 12 miesięcy (lewy panel) oraz w ciągu 2-3
lat (prawy panel). Lewy górny panel – firmy oczekujące poprawy, lewy dolny panel – firmy oczekujące
pogorszenia sytuacji, prawy górny panel – subpopulacja firm przewidujących dynamiczny rozwój
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wskaźników w tych branżach były różnokierunkoOczekiwania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw osłabiły się. Osłabienie koniunktury powinno być jednak relatywnie łagodne i mieć charakter przejściowy.

we. Pogorszenie koniunktury dotknęło zarówno
podmioty świadczące usługi dla konsumentów i
biznesu, jak i usługi nierynkowe, i miało charakter
trwały. Przyczyn relatywnie głębszego pogorszenia
koniunktury w usługach niż w przemyśle i handlu
można upatrywać w licznych – wprowadzonych

Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw osłabiła

lub zapowiadanych – zmianach na rynku pracy6,

się i kształtuje się poniżej długookresowej średniej.

które na skutek podniesienia jednostkowych kosz-

Na osłabienie koniunktury wskazują spadki pro-

tów pracy mogą prowadzić do relatywnego pod-

gnoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji.

wyższenia kosztów i cen w usługach względem

Pozwala to w najbliższym kwartale spodziewać się

przemysłu.

osłabienia dynamiki sprzedaży.
Wykres 16 Bariera popytu
Osłabienie koniunktury powinno mieć w głównej
mierze charakter przejściowy. Wskaźnik prognoz
trwałego komponentu popytu nieznacznie obniżył
się, ale wciąż znajduje się na poziomie zbliżonym
do długookresowej średniej. Równocześnie nieznacznie zmalał odsetek przedsiębiorstw deklarujących problemy z popytem jako barierę rozwoju, co
sugeruje, że przedsiębiorstwa nie oczekują, aby
spowolnienie koniunktury było głębokie i trwałe.
W ujęciu przekrojowym uwagę zwracają silny
wzrost wskaźnika prognoz popytu – w tym trwałego komponentu popytu – w budownictwie oraz

Wykres 17 Wskaźniki prognoz (s.a.): popytu ogółem, trwałego komponentu popytu, zamówień oraz
produkcji

kontynuacja spadku wskaźnika prognoz popytu w
usługach (po wyłączeniu transportu oraz handlu i
napraw). O ile w poprzednim kwartale spadki w
pozostałych usługach korespondowały ze spadkami w transporcie, co można było tłumaczyć problemami z prowadzeniem działalności transportowej w Rosji4,5, o tyle w bieżącym kwartale zmiany

W pozostałych usługach znajduje się m.in. branża hotelarska, w której koniunktura jest powiązania z koniunkturą w
branży transportowej.
5 Porozumienie w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności transportowej w Rosji podpisano 1 kwietnia 2016 r., a
więc po wypełnieniu przez przedsiębiorstwa ankiet z prognozami na II kw. 2016 r.
4
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Np. oskładkowanie umowy zlecenia, podwyższenie płacy
minimalnej i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej,
zmiany kompetencji i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.
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Wykres 18 Wskaźniki prognoz (s.a.): popytu ogółem, trwałego komponentu popytu, zamówień oraz
produkcji w budownictwie
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Wykres 19 Wskaźniki prognoz: popytu w podziale
wg sekcji PKD
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Eksport i jego opłacalność
Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.
Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja
złotego względem dolara może jednak stwarzać
zagrożenie dla opłacalności importu rozliczanego
w tej walucie.

Wykres 21 Kurs dolara, przy którym eksport i import stają się nieopłacalne oraz rzeczywisty kurs
dolara*

Prognozy formułowane przez eksporterów sugerują nieznaczne osłabienie dynamiki eksportu,
która powinna kształtować się poniżej długookresowej średniej.

Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.

*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych
12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale

Wskazują na to zarówno kursy opłacalności eksportu rozliczanego w euro i dolarze, jak i bardzo niski

Wykres 22 Opłacalność eksportu

udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z
eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o
nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym
opłacalności eksportu w ostatnim roku była deprecjacja złotego. Tym samym bieżące notowania złotego nie stanowią bariery dla rozwoju eksportu.
Wykres 20 Kurs euro, przy którym eksport i import
stają się nieopłacalne oraz rzeczywisty kurs euro*
Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja
złotego względem dolara może stwarzać zagrożenie dla opłacalności importu rozliczanego w dolarze. Deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs
opłacalności importu rozliczanego w dolarze znajduje się na poziomie zbliżonym do kursu rzeczywistego. Ponieważ czynnikiem odpowiedzialnym za
osłabienie złotego względem dolara w latach 20142015 były procesy globalne skutkujące m.in. silnym
*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych
12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale

umocnieniem dolara względem koszyka walut,
niskiej opłacalności polskiego importu rozliczanego
w dolarze nie należy postrzegać wyłącznie w kategoriach lokalnych. Opisywane zjawisko niesie negatywne konsekwencje przede wszystkim dla tych
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przedsiębiorstw, które są importerami netto w

się wysokiej opłacalności cenowej – może jednak

przypadku importu rozliczanego w dolarze i mają

świadczyć o występowaniu pozacenowych barier

niską możliwość substytucji importu rozliczanego

ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

w dolarze importem rozliczanym w innej walucie.

Można oczekiwać, że w krótkim okresie dalszy
wzrost roli eksportu w kształtowaniu przychodów

Pomimo bardzo niskiej opłacalności importu rozli-

przedsiębiorstw będzie uzależniony od koniunktu-

czanego w dolarze, bieżący poziom kursu złotego

ry w strefie euro, szczególnie w Niemczech; w dłu-

nie stanowi bariery rozwoju przedsiębiorstw. Choć

gim zaś okresie – od kierunku rozwoju geograficz-

odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walu-

nej i produktowej struktury polskiego eksportu. W

towy jako barierę rozwoju nieznacznie wzrósł w

średnim okresie istotnym zagrożeniem dla rozwoju

porównaniu z ostatnim kwartałem, to wciąż znaj-

eksportu są potencjalne konsekwencje wystąpienia

duje się na relatywnie niskim poziomie. Czynni-

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej9, które mogą

kiem, który może łagodzić negatywne skutki apre-

obejmować m.in. ograniczenia w swobodzie i pod-

cjacji dolara są tendencje spadkowe cen materiałów

wyższenie kosztów przepływu towarów i usług.

i surowców notowanych na międzynarodowych
rynkach finansowych7. W świetle deklaracji przed-

Silny w okresie ostatnich dwóch lat wzrost średnie-

siębiorstw poważniejszym problemem jest duża

go udział importu zaopatrzeniowego w kosztach

zmienność na rynku walutowym i niepewność

importerów koresponduje z osłabieniem złotego

związana z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii

względem dolara. Tym samym wzrost wartości

Europejskiej .

importu wynikał w głównej mierze nie tyle ze

8

wzrostu wolumenu importu, co z efektu kursoweWykres 23 Bariera kursu walutowego oraz rzeczywiste kursy euro i dolara*

go.
Wykres 24 Średni udział eksportu w przychodach
(wśród eksporterów) oraz średni udział importu
zaopatrzeniowego w kosztach10 (wśród importerów)

*średni kurs za okres, w którym wypełniania była ankieta tj. ok. pierwszych
12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej opłacalności cenowej eksportu jest najwyższy w historii badania udział eksportu w przychodach eksporterów.
Stabilne kształtowanie się tej wielkości w okresie
ostatnich dwóch lat – pomimo długo utrzymującej
W okresie od czerwca 2014 r. do maja 2016 r. cena za baryłkę
ropy WTI spadła o ok. 54%(kwotowanie w dolarze amerykańskim) i 41% (kwotowanie w złotym)
8 Przedsiębiorstwa wypełniały ankietę zanim podane zostały
wyniki referendum w Wielkiej Brytanii.
7
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Prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać osłabienia dyW 2015 r. Wielka Brytania była drugim, po Niemczech,
krajem pod względem wartości eksportu towarów z Polski.
10 W ostatniej edycji badania został zamieszczony błędny
wykres prezentujący średni udział importu zaopatrzeniowego w kosztach (wśród importerów).
9
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namiki podpisywania nowych umów eksportowych oraz dynamiki wartości eksportu, które powinny kształtować się poniżej średnich długookre-

Wykres 25 Wskaźnik umów eksportowych i nowych umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz
eksportu

sowych. Można się spodziewać, że kluczową rolę
dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej prognoz
będą odgrywać: koniunktura w strefie euro, potencjalne konsekwencje wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa z Unii Europejskiej oraz – w mniejszym
stopniu – rozwój sytuacji gospodarczej w Chinach i
Rosji.
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Zatrudnienie
wiąże się zwykle z planowaną redukcją zatrudniePrognozy na III kw. 2016 r. utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie i wskazują na dalszy
wzrost zatrudnieniu.

nia.
Wzrost zatrudnienia, choć w niewielkiej skali, planują w III kw. nawet przedsiębiorstwa, które niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej

1. Prognozy zatrudnienia

oceniają jako wysoką (w przeciwieństwie do po-

Prognozy zatrudnienia na III kw. 2016 r. utrzymują

stwach przeważały plany spadkowe). Ich prognozy

się na poziomie z poprzedniego kwartału (dane po

są jednak słabsze niż w pozostałych firmach, tj.

uwzględnieniu korekty sezonowej). Od blisko 3 lat

tych, w których niepewność jest niska lub umiar-

więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego

kowana.

przednich kwartałów, kiedy w takich przedsiębior-

spadek (spadek - ok. 5%, wzrost – ok. 15%), a
wskaźnik prognoz zatrudnienia pozostaje zdecy-

Spośród sekcji PKD najwyższy wzrost zatrudnienia

dowanie wyższy od swojej długoterminowej śred-

przewidywany jest w III kw. br. w przemyśle prze-

niej.

twórczym oraz w handlu. W handlu detalicznym
odnotowano poprawę prognoz i przewidywany jest

Wykres 26 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo
odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane odsezonowane) a saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany
o co najmniej 1%)

niewielki wzrost zatrudnienia. Głęboki spadek
zatrudnienia prognozowany jest w górnictwie oraz
w energetyce. Spadek zatrudnienia przewidywany
jest również w firmach prywatnych krajowych (w
odróżnieniu od zagranicznych).
Wykres 27 Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu w
III kw. 2015 r.

Źródło: SM NBP i F01/I01 GUS

Nadal dobre i optymistyczne oceny i oczekiwania,
w tym zwłaszcza te dotyczące sytuacji ekonomicz-

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS

nej i popytu, podobnie jak rosnący eksport, zwiększanie inwestycji oraz rosnąca produkcja, przekła-

Wskaźnik zatrudnienia11 w Polsce kształtuje się

dają się na plany wyraźnego wzrostu zatrudnienia.

blisko poziomu średniej wartości dla Unii Europej-

Przedsiębiorstwa przewidujące stabilizację sytuacji,
w tym popytu, również planują wzrost liczby pracowników (ale w mniejszej skali). Pesymizm ocen
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Udział pracujących (w wieku 15—64 lata) w liczbie ludności ogółem (w tej samej grupie wiekowej)
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skiej, natomiast jego dynamika jest nieco wyższa

Wykres 28 Wstrzymywanie wzrostu zatrudnienia

(dane za IV kw. 2015 r.).
Przedsiębiorstwa zwiększające zatrudnienie napotykają na coraz silniejszą barierę braku odpowiednich pracowników. Rośnie odsetek firm, które informują o problemach z zapewnieniem pełnego
zatrudnienia (blisko 4%, w odpowiedzi na otwarte
pytanie o podstawowe bariery rozwoju przedsiębiorstwa), jest ich nieomal 2 razy więcej niż rok
wcześniej. Warto jednak dodać, że daleko jeszcze

Wykres 29 Wstrzymywanie wzrostu zatrudnienia

do sytuacji, obserwowanej w okresie boomu – na
przełomie lat 2007/2008, kiedy zbyt niska podaż
pracy była główną barierą rozwoju, zgłaszaną przez
ok. 14% przedsiębiorstw.
Wzrost zatrudnienia mógłby być wyższy, niż jest
obserwowany, gdyż część firm wstrzymuje się ze
zwiększaniem liczby pracowników. Takich przedsiębiorstw jest obecnie wyraźnie mniej niż w latach
2011-2013 – o takim zjawisku informowała wtedy
ponad połowa badanych firm, teraz jest to mniej niż
1/3 próby. Powody obecnego wstrzymywania
wzrostu zatrudnienia to głównie wysoka bądź rosnąca niepewność, w mniejszym stopniu są to obawy o spadek popytu czy konieczność redukcji cen.
W blisko połowie przypadków są to inne przyczyny
(niewymienione).

Szybki Monitoring NBP
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Wynagrodzenia
Planowane na III kw. 2016 r. podwyżki wynagrodzeń obejmą nieco mniejszą część zatrudnionych
niż w poprzednim kwartale, ale więcej niż rok
wcześniej.
Presja płacowa powoli rośnie, choć nadal utrzymuje
się na relatywnie niewysokim poziomie.
Nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodzenia, choć ta przewaga maleje.

wyżki wynagrodzeń planują głównie eksporterzy i
firmy w dobrej kondycji.
Zasięg redukcji wynagrodzeń zmniejszył się i jest
nieznaczny (1,1% firm). Warto przy tym przypomnieć, że przewidywane obniżki płac mają obejmować zazwyczaj stosunkowo niewielką część
załogi, podczas gdy planowane podwyżki wynagrodzeń dotyczą zazwyczaj większości pracowników12.

1. Plany wzrostu płac
W III kw. 2016 r. podwyżki płac będą miały nieco
mniejszy zasięg niż w II kw. (po uwzględnieniu
korekty sezonowej zwiększyć wynagrodzenia planuje 19,0% przedsiębiorstw; dane surowe: 14,9%),
ale nadal większy niż rok wcześniej. Odsetek
przedsiębiorstw zamierzających dokonać podwyżek kształtuje się nieco powyżej długookresowej
średniej. Wzrost płac obejmie jednak mniejszą część
ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale
(za sprawą wyraźnie rzadszych wzrostów płac w
firmach największych).
Wykres 30 Odsetek przedsiębiorstw planujących
podwyżki wynagrodzeń oraz odsetek pracowników objętych podwyżkami

Zwiększyła się nieco planowana średnia wysokość
podwyżek wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa, które
planują

zwiększyć

płace,

podniosą

je

w

III kw. 2016 r. o średnio 5,4%, zaś przeciętna płaca
zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie nieco
mniej niż w poprzednim kwartale tj. o 3,4% (dane
ważone zatrudnieniem), co oznacza, że wynagrodzenia będą bardziej rosnąć w mniejszych przedsiębiorstwach. Większość podwyżek płac będzie
jednak nadal umiarkowana co do skali – relatywnie
wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10%) planowane są nadal rzadko (w 2,6% przedsiębiorstw, tj.
w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia).
Wykres 31 Średnia planowanych podwyżek wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw, które planują
podnieść wynagrodzenia)

Podnosić płace będzie przede wszystkim przemysł
przetwórczy oraz energetyka. Tradycyjnie też pod-
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Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie

trudnionym, choć różnice w odsetkach tych firm są

robią tego kosztem poziomu zatrudnienia – znacz-

coraz mniejsze.

nie rzadziej niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a częściej o zwiększaniu. Nieliczne firmy,

2. Podwyżki płac a wzrost wydajności
pracy

które przewidują redukcję płac zdecydowanie częściej niż inne przedsiębiorstwa będą też w III kw.

W II kw. 2016 r. wydajność pracy w badanej próbie

2016 r. redukować zatrudnienie. Jest to konsekwen-

wzrosła w ok. 45% firm. Zmniejsza się przewaga

cją wyraźnej zależności zmian płac i zatrudnienia

udziału przedsiębiorstw, w których wydajność

od kondycji firmy.

rośnie szybciej niż wynagrodzenia nad udziałem
firm, w których wydajność nie nadąża za płacami,

Wykres 32 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany
płac (% przedsiębiorstw)

choć nadal przewaga ta pozostaje wyraźna. W
76,1% przedsiębiorstw dynamika wydajności była
zbliżona do dynamiki wynagrodzeń, tzn. większość
przedsiębiorstw (55,1%) deklaruje, że nie wzrastały
ani wynagrodzenia, ani wydajność pracy, a w 22,9%
firm dynamiki płac i wydajności były na podobnym
poziomie.

Wykres 33 Odsetek przedsiębiorstw oferujących/planujących zaoferować nowym pracownikom
wyższe bądź niższe wynagrodzenia niż już zatrudnionym o zbliżonych kwalifikacjach (pominięto
przypadki braku zatrudnienia/planów zatrudnienia
nowych pracowników)

Wykres 34 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu
wydajności pracy oraz odsetek przedsiębiorstw, w
których wydajność pracy wzrosła

Wzrost wynagrodzeń nie przewyższał wzrostu
wydajności w ok. 77% przedsiębiorstw, w których
wynagrodzenia rosły. Odsetek przedsiębiorstw, w
Nadal potrzeba zatrudnienia nowych pracowników
najczęściej nie wiąże się z koniecznością oferowania
wyższych wynagrodzeń. Większość przedsiębior-

których wzrost płac był szybszy niż wzrost wydajności utrzymuje się nadal na relatywnie niskim
poziomie (8,4%)13.

ców (ok. 80%) zatrudniając nowych pracowników
w II kw. 2016 r., bądź planując ich zatrudnienie
w III kw. 2016 r., proponuje im wynagrodzenia
zbliżone do wynagrodzeń osób już pracujących o
podobnych kwalifikacjach. Nadal firmy gotowe są
oferować

nowym

pracownikom

zdecydowanie

W okresie koniunktury i szybciej rosnących płac, czyli w
połowie 2008 r., ten poziom wynosił ponad 28%
13

częściej niższe wynagrodzenia niż wcześniej zaSzybki Monitoring NBP
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3. Presja płacowa

Presja płacowa ze strony pracowników jest najbardziej odczuwalna w przemyśle przetwórczym (ok.

Presja płacowa nadal rośnie powoli, jest obserwo-

12% przedsiębiorstw).

wana jednak ok. dwukrotnie częściej niż w latach
2012 – 2014. W II kw. 2016 r. 46,4% populacji zade-

Naciski płacowe, aczkolwiek nadal relatywnie

klarowało brak nacisków płacowych ze strony pra-

rzadkie, pozostają ważnym czynnikiem wzrostu

cowników. Pozostała część respondentów informu-

wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w których

je o istnieniu presji płacowej na ogół w skali umiar-

presja się nasila blisko połowa firm planuje pod-

kowanej, tj. nie większej niż dotychczas. Nasilanie

wyżki płac, a więc czterokrotnie częściej niż w po-

się nacisków na wzrost wynagrodzeń zanotowało

zostałych firmach i dziesięciokrotnie częściej niż w

10,2 % firm.

przedsiębiorstwach, w których żadnej presji nie ma.

Wykres 35 Naciski płacowe

Pozostała ok. połowa przedsiębiorstw, tj. tych, które
nie planują podnosić płac pomimo silnej bądź rosnącej presji, nie ma jednoznacznej charakterystyki.
Są to m. in. firmy w słabej lub złej kondycji, które
cechuje wysoka niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej, które obawiają się wzrostu cen surowców bądź oczekują spadku cen własnych oraz marż.
Z drugiej strony są to przedsiębiorstwa silniejsze, w
których płace są relatywnie wysokie lub ostatnio
były podnoszone, tj. np. eksporterzy, firmy oczeku-

Podobne wnioski wynikają z otwartego pytania o

jące wzrostu popytu lub poprawy sytuacji ekono-

bariery rozwoju – rośnie odsetek firm, które infor-

micznej.

mują o presji płacowej. Na razie jednak ich udział
nadal jest niewielki, tj. ok. 2% – daleko jeszcze do
presji, obserwowanej w szczycie koniunktury – na
przełomie lat 2007/2008 na rosnącą presją płacową
wskazywało ok. 26% respondentów w pytaniu
zamkniętym oraz ok. 8% - w pytaniu otwartym.
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Inwestycje
przedniego roku, dynamiki wzrostu nakładów w
Oceny aktywności inwestycyjnej nie zmieniły
się w ciągu kwartału i pozostają na obniżonym,
ale stabilnym poziomie. Aktywność inwestycyjna nadal ograniczana jest przez niepewność
co do otoczenia i przyszłości firmy.
Negatywne prognozy inwestycji utrzymują
przedsiębiorstwa publiczne, a niska aktywność
inwestycyjna może utrzymać się w tej grupie
także w kolejnych kwartałach. Odbudowę optymizmu i ożywienie inwestycji obserwujemy
natomiast w przemyśle.

sektorze przedsiębiorstw.
Wykres 36 Wskaźnik nowych inwestycji – udział
przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych
inwestycji w perspektywie kwartału
45
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łomu w obszarze aktywności inwestycyjnej w
najbliższym kwartale. Oceny aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, po głębokim ich spadku w I kwartale tego roku, utrzymują się nadal

Wykres 37 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w
całym bieżącym roku r/r (saldo zmian)

na obniżonym poziomie względem poprzednich

15

dwóch lat. Pogorszenie optymizmu inwestycyj-

10

nego obserwowane w pierwszym kwartale roku

5

spójne jest z danymi finansowymi przedsię-

0

biorstw za ten okres, które ujawniły spadek na-

-5

kładów w sektorze przedsiębiorstw (o 8,3%, r/r w
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w badanej próbie wzrosła w relacji kwartalnej
jedynie nieznacznie (nowe inwestycje podejmie
w III kw. 22,6% respondentów, wzrost o 0,3) i
pozostaje poniżej swojej wieloletniej wartości
przeciętnej. Nie nastąpiła również poprawa w
oczekiwaniach dotyczących skali inwestycji, w
tym zarówno w perspektywie najbliższego kwartału, jak i całego bieżącego roku. Saldo tych prognoz pozostaje wprawdzie dodatnie, co oznacza,
że przedsiębiorstwa częściej myślą o zwiększaniu

Szczególnej uwagi wymaga sytuacja sektora
publicznego, zwłaszcza w części samorządowej,
który miał kluczowy wpływ na spadek nakładów
na środki trwałe w sektorze przedsiębiorstw w
pierwszym kwartale tego roku14. Wyniki szybkiego monitoringu potwierdzają głębokie obniżenie optymizmu inwestorów w grupie przedsiębiorstw publicznych i sugerują, że niska ak-

nakładów niż o ich redukcji, ale są to poziomy
poniżej ubiegłorocznych odczytów. Takie wyniki
mogą zapowiadać spowolnienie, wobec po-
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„Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kw. 2016 r.”,
Nr. 02/16
14
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tywność inwestycyjna może utrzymać się także

szenia tempa wzrostu nakładów w tej grupie

w kolejnych kwartałach (obniżone i już ujemne

przedsiębiorstw. To przyspieszenie przełożyło

saldo prognoz zmian wielkości nakładów kwar-

się na podniesienie prognoz wzrostu inwestycji

talnych w prognozach na II i III kw.). W rezulta-

w całym bieżącym roku. Poprawa optymizmu w

cie, słabsze pozostają prognozy całorocznych

przemyśle dobrze rokuje dla zagregowanych

inwestycji przedsiębiorstw publicznych (saldo

inwestycji całego sektora przedsiębiorstw, po-

prognoz od dwóch kwartałów na poziomie neu-

nieważ przemysł jest największą częścią tego

tralnym). Więcej optymizmu zachowały nato-

sektora (inwestycje przemysłu stanowią ponad

miast przedsiębiorstwa prywatne (stabilne i wy-

60% inwestycji sektora przedsiębiorstw, przy

sokie saldo prognoz rocznych budżetów na in-

liczbowym udziale nie przekraczającym 50%).

westycje).
Z kolei handel i usługi obniżają prognozy wzroWykres 38 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w
całym bieżącym roku r/r (saldo zmian) wg formy
własności

stu inwestycji za ten rok, a w budownictwie na-

prognozy inwestycji kwartalnych

Wracając do oceny sytuacji na poziomie całej
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leży się liczyć z możliwym spadkiem (ujemne
saldo prognoz rocznych inwestycji).

próby, poziom aktywności inwestycyjnej jest
obecnie obniżony16 w badanej próbie mi.in. dlatego,

że

wciąż

znaczna

część

inwestorów

wstrzymuje lub opóźnia zaplanowane inwesty2012
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prognozy inwestycji całorocznych

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

cje. Łączny odsetek firm wstrzymujących inwestycje ustabilizował się poziomie około 30% (inaczej niż w transporcie i energetyce, gdzie liczba
przypadków wstrzymywania inwestycji wzrosła). Co piąta firma wstrzymuje inwestycje drugi
kolejny kwartał, w przypadku większości (61%)
epizod wstrzymywania inwestycji nie miał miej-

2012

2013

2014

prywatny

2015

2016

sca w ostatnim półroczu.

publiczny

Głównym problemem dla inwestorów jest nieNa tle ogólnej sytuacji w próbie pozytywnie wy-

pewność, która po wzroście na przełomie roku

różnia się przemysł (poza energetyką), gdzie

utrzymuje się nadal na podwyższonym, ale co

panują wyraźnie lepsze nastroje wśród inwesto-

istotne, już nierosnącym poziomie (potwierdza to

rów, a nawet można mówić o pewnych sympto-

zgodny przebieg wszystkich trzech monitorowa-

mach przyspieszenia w inwestycjach. Obserwu-

nych w badaniu ocen niepewności). Z powodu

jemy tu pełną odbudowę zanotowanego na po-

niepewności inwestycje odkładało podobnie jak

czątku roku spadku zainteresowania nowymi

przed kwartałem ok. 11% przedsiębiorstw w

inwestycjami (wartość wskaźnika zbliżona jest

próbie.

obecnie do historycznego maksimum ). Jedno15

cześnie, w przemyśle drugi kolejny kwartał rośnie optymizm w prognozach wzrostu kwartalnych inwestycji, co pozwala oczekiwać przyspie15

Dane od 2009 r.
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Analiza czynników słabszej aktywności inwestycyjnej w
I kw. przedstawiona została w opracowaniu p.t. „Sytuacja
finansowa przedsiębiorstw w I kw. 2016 r.”, Nr. 02/16,
NBP
16
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Wykres 39 Udział przedsiębiorstw wstrzymujących się z realizacją znaczących inwestycji (%
pełnej próby, uwaga: nieciągły szereg danych)
53,4

46,8

46,1

57,6

przedsiębiorstw będących w fazie realizacji inwestycji (udział ten pozostaje wyraźnie poniżej
średniej wieloletniej).
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Wykres 40 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz
odsetek przedsiębiorstw mających rozpoczęte
inwestycje
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wstrzymuje inwestycje (do 2013 r. bez podziału na przyczyny)
wstrzymuje/ogranicza inwestycje … z powodu oczekiwanego spadku cen
(dane od II kw. 2015 r. )
… z powodu oczekiwanego spadku popytu (dane od IV kw. 2015 r.)
… z powodu niepewności (dane od II kw. 2016 r.)
… z innych powodów
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Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP oraz coraz
szybszy wzrost cen nakładów inwestycyjnych17
sugerują, że deflacja nie ogranicza obecnie planów inwestorów. W badanej próbie bowiem
jedynie 1,3% firm, a jednocześnie mniej niż w
pop. kw., wstrzymuje inwestycje w oczekiwaniu
na spadek cen. Deflacja mogłaby negatywnie
wpływać na aktywność inwestycyjną przedsię-

60

-15

55
2005

2007

2009

2011

2013

2015

udział firm mających rozpoczęte inwestycje s.a. kw/kw (lewa oś)
udział firm mających rozpoczęte inwestycje s.a.
udział firm mających rozpoczęte inwestycje średnia
wskaźnik kontynuacji inwestycji (w % inwestorów)

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.

biorstw ponieważ oczekiwany spadek cen oznacza niższe przychody. O ile niższym przychodom
nie towarzyszy odpowiedni spadek po stronie
kosztów, inwestycja może przestać być opłacalna
(por. ramka o deflacji). Firmy mogą również
odkładać inwestycje w oczekiwaniu na spadek
cen nakładów, aby obniżyć koszty inwestycji.

Wzmożona od początku roku niepewność wpisała się w obraz sytuacji przedsiębiorstw, co może
wpływać na realne decyzje firm, zwłaszcza w
obszarze działań rozwojowych. Źródłem niepokoju przedsiębiorstw jest głównie dalsze tempo
poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Jednak wysokie oceny sytuacji bieżącej sugerują, że obawy

Mimo podniesionego poziomu niepewności bez
zakłóceń przebiega realizacja już rozpoczętych
inwestycji. Co więcej, możliwości kontynuacji
inwestycji poprawiają się po ich widocznym
pogorszeniu odnotowanym na przełomie ubiegłego i bieżącego roku (udział inwestorów realizujących inwestycje zgodnie z planem w III kw.
wzrósł o 0,6 p.p. do 97,7%). Słabsza aktywność
firm i niższe zainteresowanie nowymi inwestycjami przekłada się jednak na spadek udziału

przedsiębiorstw na razie jednak się nie materializują. Bariera popytowa jest historycznie niska i
dalej słabnie. Dodatkowo można spodziewać się
pozytywnego impulsu popytowego w efekcie
uruchomienia programu Rodzina 500+. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło w ostatnich dwóch kwartałach i jest najwyższe od czasu
kryzysu 2008/2009. Potencjał produkcyjny jest
zatem wykorzystywany w coraz większym stopniu, co jest tym bardziej znaczące, że potencjał
ten został w wielu przypadkach powiększony

Wzrost cen nakładów inwestycyjnych przyspieszył w I
kwartale do 2,8%, w tym do 4,7% w przypadku cen nakładów na maszyny i urządzenia, przy czym wskaźnik cen
obejmuje zarówno dobra produkcji krajowej, jak i importowane.
17
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dzięki wysokim nakładom w ubiegłych latach.
Jednocześnie, realizację inwestycji od strony
finansowej ułatwia nadal dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Ponadto, dzięki historycznie niskim stopom procentowym, dostęp-

24

ność kredytów jest wysoka. W kolejnych kwarta-

pracowanych w przedsiębiorstwie, a tylko co

łach spodziewane jest także przyspieszenie ab-

czwarty (poniżej średniej wieloletniej) - z kredy-

sorpcji środków z funduszy unijnych w ramach

tów bankowych.

nowej perspektywy finansowej. Powinno się to
przełożyć na zwiększenie się aktywności inwe-

Z danych prezentowanych w sprawozdaniach

stycyjnej, zarówno dzięki bezpośredniemu do-

finansowych wynika jednak, że możliwości sa-

pływowi środków do przedsiębiorstw ubiegają-

mofinansowania działalności zaczynają się po-

cych się o takie finansowanie, jak i przez zwięk-

woli kurczyć (niższa dynamika przychodów,

szenie popytu inwestycyjnego ze strony benefi-

spadek dynamiki aktywów o najwyższej płynno-

cjentów programów.

ści w I kw.)19 Może to wpłynąć na pojawienie się
nowych tendencji w strukturze finansowania i

Wykres 41 Porównanie udziału inwestorów deklarujących finansowanie nowych inwestycji ze
środków własnych i kredytów bankowych. Podgrupa inwestorów planujących nowe inwestycje

przesunięcia w kierunku zewnętrznych źródeł
(np. leasing).
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Osłabiony popyt inwestycyjny z jednej strony
oraz nowa sytuacja na rynku kredytowym w
2016 r. (niski poziom stóp referencyjnych, tanie
kredyty, ale przy jednoczesnym zaostrzaniu
przez banki pozaodsetkowych warunków kredytowych18) nie dały impulsu do zmian w preferencjach przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności inwestycyjnej. Znaczenie kredytów w finansowaniu nowych inwestycji od
czasu kryzysu 2008/2009 pozostaje na obniżonym, choć względnie stabilnym poziomie (wahania w wąskim przedziale 25%-30%). Firmy
realizują plany rozwojowe opierając się głównie
na wewnętrznych możliwościach finansowania.
W III kw. co drugi (powyżej średniej wieloletniej)
z badanych inwestorów sfinansuje rozpoczynane
przedsięwzięcia ze środków finansowych wy-

18

„Sytuacja na rynku kredytowym” II kwartał 2016 r., NBP
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„Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kw. 2016 r.”,
Nr. 02/16, NBP
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Zapasy

Zapasy
Jednocześnie pogorszyła się sytuacja w przypadku
Ocena dopasowania zapasów produktów gotowych w przemyśle poprawiła się i pozostaje
dobra.

zapasów towarów, ale mimo tej zmiany ocena po-

Obniżył się stopień dopasowania zapasów towarów w handlu i przemyśle.

respondentów w przemyśle, poniżej średniej wielo-

zostaje przeciętnie lepsza niż w poprzednich latach
(niedopasowane zapasy towarów wystąpiły u 11%
letniej). Ocena dopasowania stanów magazynowych towarów pogorszyła się w związku z więk-

Przemysł
Po przejściowym nasileniu się kłopotów z przyrostem niesprzedanych produktów gotowych w
przemyśle20 w I kw. ocena dopasowania zapasów
poprawiła się i pozostaje dobra. Wzrost nadmiernych zapasów w początku roku można wiązać z
pewnym osłabieniem dynamiki sprzedaży krajowej,
jakie odnotowały przedsiębiorstw w tym okresie 21.
W II kw. łączny udział firm z niedopasowanymi

szymi trudnościami ze sprzedażą towarów i gromadzeniem się nadmiernych zapasów. Dopasowanie zapasów towarów podlega jednak silnym wahaniom z kwartału na kwartał, co utrudnia interpretację i ocenę trwałości obserwowanych zmian.
Wykres 43 Ocena poziomu zapasów towarów w
przemyśle
16
14
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10

zapasami obniżył się do 16,6% (poniżej średniej

8

wieloletniej), przy czym przedsiębiorstwa nadal

6

częściej narzekają na zbyt duże zapasy niż na ich

4

niedobór.
Wykres 42 Ocena poziomu zapasów produktów
gotowych w przemyśle (w % firm). Saldo ocen zapasów wg badania NBP i GUS
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korzystanie zdolności produkcyjnych w tej grupie
przedsiębiorstw nadal rosło osiągając rekordowo
wysokie poziomy (dane od 2009 r.). Relatywnie
wysokie oceny dopasowania zapasów w tym okresie sugerują, że produkcja raczej pozostawała w
magazynach (choć najprawdopodobniej utrzymanie

Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo oraz
energetyka
21 „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kw. 2016 r.”, Nr.
02/16, NBP
20
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sprzedaży oznaczało redukcje marży). Jednocześnie
dane finansowe dla sektora przedsiębiorstw (po
wyłączeniu górnictwa i sektora paliwowego) wy-
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Zapasy

kluczają spowolnienie dynamiki przyrostu zapasów
produktów gotowych.

Wykres 44 Ocena poziomu zapasów towarów w
handlu
25

Jednym z czynników, który potencjalnie mógłby

20

wpływać na poziom zapasów są zjawiska deflacyj-

15

ne. Co jednak istotne w badanej próbie zjawiska te

10

w odniesieniu do cen własnych w przemyśle osła-

5

bły.
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W handlu (handel detaliczny i hurtowy łącznie)

Słabnące perspektywy popytowe w handlu mogą

ocena zapasów w ostatnich kwartałach jest dość

działać w kierunku pogorszenia się stopnia dopa-

zmienna i wskazuje na okresowe nasilanie się pro-

sowania zapasów towarów w tej grupie przedsię-

blemów z nadwyżką niesprzedanych towarów.

biorstw, która już teraz relatywnie często odczuwa

Taka sytuacja miała miejsce w ostatnim kwartale

problem nadmiernych zapasów (15%). Z drugiej

ub.r. i powtórzyła się obecnie przyczyniając się do

strony na poprawę koniunktury w handlu może

pogorszenia ocen dopasowania. W efekcie ocena ta

wskazywać utrwalający się wzrost cen własnych.

jest niższa niż przeciętnie w poprzednich latach

Oceny przyszłej sytuacji w handlu wciąż jednak

(udział firm deklarujących niedopasowane zapasy

obciąża

silnie

zwiększona

niepewność.

towarów przekroczył 21%).
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Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych
dobra inwestycyjne, co uzasadnione jest spadkiem
W II kw. br. stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych po usunięciu wahań sezonowych nieznacznie wzrósł i wyniósł 81,6%.

aktywności inwestycyjnej firm.
Wzrosty stopnia wykorzystania potencjału produkcyjnego zanotowano w przedsiębiorstwach oferują-

Pod koniec II kw. br. stopień wykorzystania mająt-

cych dobra konsumpcyjne i zaopatrzeniowe. Po-

ku po korekcie sezonowej wzrósł względem I kw.

dobnie, poprawa miała miejsce w usługach, choć

(wskaźnik po korekcie sezonowej osiągnął wartość

poza usługami nierynkowymi.

81,6% i był wyższy niż rok kwartał wcześniej o 0,5
pp., jak też wyższy niż rok wcześniej – o 0,1 pp.,
nadal też pozostał wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej). W ujęciu porównawczym po-

Wykres 46 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce i w krajach UE-28
90

zycja polskich przedsiębiorstw zaczęła się jednak
pogarszać na tle średnich europejskich wyników, co

80

wynikało z odmiennego zachowania się wskaźnika
niż w próbie SM NBP. Za różnice te może odpo-

70

wiadać pogorszenie się stopnia wykorzystania majątku w grupie firm nie eksportujących swoich pro-

60

duktów, których jest relatywnie niewiele w próbie
SM NBP. Tymczasem sytuacja tych przedsiębiorstw

50
2010

pogorsza się w ciągu ostatnich kilku kwartałów,
podczas gdy wykorzystanie majątku przez eksporterów ciągle rośnie, tak że różnice między obiema
grupami stale się pogłębiają.
Wykres 45 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych
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Źródło:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&p
lugin=1&pcode=teibs070&language=en

Wykres 47 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym,
budownictwie oraz usługach
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Spadki wskaźnika obserwujemy również w budownictwie oraz przedsiębiorstwach oferujących
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Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

Wykres 48 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w podziale wg przeznaczenia oferowanych produktów (sekcja Przetwórstwo przemysłowe)

Wykres 49 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w podziale wg eksporterów i firm
sprzedających wyłącznie na rynku krajowym (sekcja Przetwórstwo przemysłowe)
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Kredyt bankowy i jego dostępność
sowanych z funduszy unijnych.23 Odnotowano
W II kw. br. nieco więcej przedsiębiorstw zgłosiło zapotrzebowanie na kredyt niż w kwartale
poprzednim. Dostępność kredytu pozostała
wysoka – odsetek zaakceptowanych wniosków
kredytowych lekko wzrósł. Wzrost liczby złożonych wniosków widać było zarówno w sektorze MSP, jak i wśród dużych firm, przy czym
wśród dużych przedsiębiorstw odnotowano
jeden z niższych odsetków odmów przyznania
kredytu.
Zapowiedzi przedsiębiorstw dotyczące popytu
na kredyt w III kw. 2016 r. sugerują kontynuację wzrostu zadłużenia kredytowego sektora
przedsiębiorstw.

wzrost odsetka przedsiębiorstw ubiegających się o
kredyt we wszystkich klasach wielkości, ale tylko
firmy zatrudniające między 500 a 1999 pracowników zadeklarowały niewielkie pogorszenie dostępności kredytów. Podobnie jak w kwartałach wcześniejszych, najczęstszym powodem odmów był
brak lub nieadekwatna do wymogów bankowych
zdolność kredytowa. Zaostrzenie marżowych i
innych pozamarżowych warunków kredytowania
(w tym wymagań dotyczących zabezpieczeń) może
przyczynić się do bardziej ostrożnego ubiegania się
o kredyt przez przedsiębiorstwa, szczególnie tych,
które nie dysponują odpowiednimi aktywami mogącymi pełnić roli zabezpieczenia kredytu.

W II kw. 2016 r. deklarowane przez przedsiębiorstwa zainteresowanie kredytem bankowym lekko

Wykres 50 Obserwowany popyt na kredyt, odsetek
złożonych
i
zaakceptowanych
wniosków
kredytowych

wzrosło w relacji do poprzedniego kwartału. Mimo
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że zgodnie z zapowiedziami banków w II kw. br.
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miało nastąpić zaostrzenie warunków kredytowa-
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nia, to dostępność finansowania bankowego pozo-
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staje wysoka – wciąż niemal 90% firm ubiegających
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się o kredyt otrzymało pozytywną decyzję kredy-
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tową. W większym stopniu miało to dotknąć sektor
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dużych przedsiębiorstw. Według banków zaostrze-

odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt -lewa oś
odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt (s.a)-lewa oś
udział wniosków zaakceptowanych - prawa oś
udział wniosków zaakceptowanych (s.a.)- prawa oś

nie warunków kredytowych, było podyktowane
przewidywaniami odnośnie do sytuacji gospodarczej kraju, w tym skutkami zapowiadanego procesu
restrukturyzacji sektora górniczego, w relacji do
którego banki nie dysponowały pełną informacją.22
Mimo zwiększania restrykcji polityki kredytowej
wciąż jednak widoczny jest wzrost zadłużenia

Według danych NBP utrzymuje się wyższe tempo
wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów bankowych
w sektorze dużych przedsiębiorstw i mniejszym
stopniu w sektorze MSP.24 O wzroście zadłużenia

przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych.
Jednym z wyjaśnień utrzymującego się popytu na
kredyt może być utrzymywanie się dobrej koniunktury i perspektywy realizacji inwestycji współfinan-

Szerzej w raporcie NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”
www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2016_2.pdf
22
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Według danych statystyki bankowej NBP w lutym 2016 r.
kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw wzrosły o 8,8 % w
relacji rocznej, przy spadku 0,4% w relacji miesięcznej.
Wzrost całkowitych kredytów i pożyczek wynikał ze wzrostu
kredytów i pożyczek inwestycyjnych (9,8% r/r), oraz wzrostu
kredytów o charakterze bieżącym do 3% r/r, i 7% r/r wzrostu
kredytów na nieruchomości.
24
Dane
finansowe
sektora
bankowego,
www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa
23
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kredytowego dużych firm zdecydowało wysokie

dłużenie sektora powinno się w dalszym ciągu

zapotrzebowanie na krótkoterminowy kapitał ope-

zwiększać. Taka perspektywa wydaje się tym bar-

racyjny i utrzymujące się rosnące zapotrzebowanie

dziej prawdopodobna, że w najbliższych latach

na środki finansujące zakupy nieruchomości, rów-

uruchomionych będzie ponad 80 mld euro, w ra-

nocześnie lekkiemu ograniczeniu uległo tempo

mach funduszy unijnych, m.in. na zwiększenie

wzrostu kredytów inwestycyjnych.25 Z kolei na

konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę

zwiększenie zadłużenia kredytowego sektora MSP

integralności terytorialnej, co będzie wymagało

wpływ miał utrzymujący się popyt na kredyty in-

zaangażowania dodatkowych środków. Wykorzy-

westycyjne i w mniejszym stopniu również na kre-

stanie tych funduszy w dużej mierze przez przed-

dyty operacyjne .

siębiorstwa, będzie zapewne wspierane gromadzo-

26

nymi na rachunkach bankowych środkami pieniężWykres 51 Rozkład przyczyn
rozpatrzenia wniosków kredytów

odmownego

nymi, jak również zaciąganymi na ten cel kredytami
bankowymi.

65
55

Na kształtowanie się całkowitego popytu na kredyt
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wpływają utrzymujące się wyraźne różnice w po-

35

pycie na kredyt sektora MSP względem dużych
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firm. Według ostatnich prognoz nieco więcej, niż
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obserwowaliśmy w poprzednim badaniu, małych i
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brak zdolności kredytowej

średnich przedsiębiorstw deklaruje zamiar ubiegania się o kredyt. Będzie ich jednak wciąż wyraźnie
mniej niż w sektorze dużych firm. Wśród dużych
przedsiębiorstw zainteresowanie ubieganiem się o

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na III kw.

kredyt będzie wyraźnie wyższe niż w minionym

2016 r. sugeruje, że odsetek przedsiębiorstw skłon-

kwartale.

nych do korzystania z kredytów w celu finansowania działalności będzie zbliżony do tego sprzed

Wykres 52 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt27
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Według danych NBP w sektorze dużych przedsiębiorstw
kredyty zaciągane na duże kwoty tj. inwestycyjne w kwietniu
br. wzrosły o 9,6% r/r, a kredyty na nieruchomości wzrosły o
ok. 90% r/r, z kolei kredyty operacyjne wzrosły o 15% r/r co
przy ich ponad 40% udziale w całości kredytów udzielonych
sektorowi dużych przedsiębiorstw wyraźnie wpłynęło na
utrzymanie w ujęciu rocznym 18% tempa przyrostu kredytów ogółem w tym sektorze.
26 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora
bankowego na koniec kwietnia 2016 r. w sektorze MSP tempo
wzrostu kredytów inwestycyjnych wyniosło 9,5 %, a kredyty
operacyjne wzrosły w tempie 5 % r/r.
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( s.a.) saldo prognoz popytu na kredyt (ogółem)
zmiana kwartalna kredytu ogółem_Stat. bank. NBP (prawa oś)- s.a.

25

W najbliższym kwartale z alternatywnych – względem kredytu bankowego – źródeł finansowania
działalności będzie korzystało (bez zamiaru zwiękZmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych
statystyki bankowej dla II kw. br. została policzona na danych za kwiecień i maj 2016 r.
27

31

Kredyt bankowy i jego dostępność

szenia skali zadłużenia z tego tytułu) ok. 30% bada-

sowania działalności w klasie eksporterów jest fak-

nych firm. Najczęściej rozpatrywaną formą finan-

toring. W grupie eksporterów niewyspecjalizowa-

sowania zakupów będzie leasing operacyjny, a

nych niemal 15% podmiotów korzysta z tej formy

znacznie rzadziej leasing finansowy. Firmy korzy-

rozliczeń transakcji handlowych. Można oczekiwać,

stają z faktoringu częściej niż z pożyczek zarówno

że zasadniczą część faktoringu stanowi tu faktoring

zagranicznych, jak i tych zaciągniętych u innego

eksportowy, gdzie dużym ułatwieniem dla firmy

przedsiębiorstwa. Niemal 9% badanych przedsię-

jest możliwość przeniesienia (za odpowiednią opła-

biorstw już wykorzystuje faktoring w swoich rozli-

tą) ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.

czeniach z kontrahentami, a kolejne 4% badanych

Dodatkową korzyścią dla firmy jest możliwość

firm rozpatruje możliwość wykorzystania faktorin-

skorzystania z usługi monitorowania wierzytelno-

gu do przyspieszenia cyklu operacyjnego.

ści przez faktora. Dla niewyspecjalizowanych eksporterów faktoring eksportowy może stanowić o

Popyt na zewnętrzne, pozabankowe źródła finan-

wiele bardziej atrakcyjną formę finansowania niż

sowania działalności rośnie jeśli przedsiębiorstwo

firm specjalizujących się w eksporcie, z uwagi na

jest kredytobiorcą. W grupie firm inwestujących

ich prawdopodobne dużo mniejsze rozeznanie na

dywersyfikacja źródeł finansowania jest zdecydo-

tamtejszym rynku.

wanie wyższa niż w grupie firm nie inwestujących.
z tych korzysta i ma zamiar skorzystać (lub zwiększyć zadłużenie z tego tytułu) niemal tyle samo
inwestorów, co firm nie inwestujących. Inwestorzy
ponad dwa razy częściej korzystają z zewnętrznych
źródeł finansowania bieżącego – ponad 11% inwestorów korzysta z faktoringu i kolejnych 5% rozważa skorzystanie z tej formy finansowania działalności.
Pożyczki zagraniczne stanowią mniej ważne źródło
finansowania w całej populacji. Wyjątkiem są jednak firmy, których przychody z eksportu stanowią
przeważająca część przychodów ogółem. Odsetek
eksporterów wyspecjalizowanych korzystających z
pożyczek zagranicznych sięga nieco ponad 10%
klasy (kolejne 4% rozważa zwiększenie skali zadłużenia z tego tytułu), jest to w dużej mierze związane
z udziałem kapitału zagranicznego w źródłach

Wykres 53 Odsetek przedsiębiorstw w klasach,
zamierząjący zwiększyć swoje zadłużenie poprzez
zaciagnięcie zobowiązań alternatywnych względem
kredytu
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zamierza skorzystać i zwiększyć skalę wykorzystania tego źrodła
korzysta, nie zamierza zwiększać zadłużenia
korzysta i/lub zamierza zwiększyć zadłużenie z tego tytułu

kapitału tych firm. Często stosowaną metodą finan-
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Ramka 2 Czy

kredyty bankowe istotnie wspierają rozwój przedsiębiorstw?

W finansowaniu przedsiębiorstw kredyt bankowy odgrywa istotną rolę. Jest jednym z łatwiej dostępnych
źródeł finansowania zewnętrznego, a jego zaangażowanie powinno służyć osiąganiu lepszych wyników
ekonomicznych. Warto zatem, wykorzystując analizę porównawczą, przyjrzeć się sytuacji ekonomicznej
kredytobiorców i firm nie korzystających z kredytów, aby móc odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście,
zaciąganie kredytów bankowych jest elementem lewarującym działalność kredytobiorców.
W populacji przedsiębiorstw poddanych badaniu około 55 % stanowią firmy korzystające z kredytów.
Wśród tych z własnością prywatną krajową ponad 60% to kredytobiorcy, natomiast wśród firm z kapitałem zagranicznym jest to około 40%. W badanej populacji znacznie mniej podmiotów zagranicznych korzysta z kredytów bankowych, co najprawdopodobniej wynika z możliwości korzystania z finansowania
dostępnego wewnątrz grupy finansowej, cash poolingu, cen transferowych, pożyczek, itp. Wśród eksporterów kredytobiorcami jest 60% przedsiębiorstw, z czego ok. 37% realizuje ponad połowę swoich przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Z kolei w niemal połowie przypadków eksporterów nie
korzystających z kredytów bankowych przychody eksportowe stanowią ponad 50% przychodów ogółem
tych firm (tzw. eksporterzy wyspecjalizowani). Najczęściej kredytobiorcami są: firmy przetwórstwa przemysłowego, w tym głównie producenci artykułów spożywczych i metalowych produktów gotowych;
firmy handlowe – handlu hurtowego z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, a także handlu
detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, jak również w nieco mniejszym stopniu przedsiębiorstwa usługowe, m.in. transport lądowy i rurociągowy, obsługa rynku nieruchomości.
Z danych SM NBP wynika, że aczkolwiek koniunktura w klasie przedsiębiorstw korzystających z kredytu
osłabiła się w pierwszym półroczu, to wciąż, pomimo większej zmienności, kształtuje się znacznie lepiej
niż koniunktura firm działających bez finansowania bankowego. Na osłabienie sytuacji wskazują spadki
poziomu przewidywanej produkcji, zamówień, a także spadek prognozowanego popytu na dobra i usługi
świadczone przez te firmy.
Wykres 54 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem, zamówień oraz produkcji
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W badanej próbie ocena sytuacji ekonomicznej firm korzystających z kredytów jest niższa, ale i wrażliwsza
na ewentualne pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie niż firm nie korzystających z dźwigni finansowej w postaci kredytów bankowych.28 Odwrotnie jest natomiast z krótkookresowymi prognozami sytuacji ekonomicznej – są one systematycznie bardziej optymistyczne w grupie kredytobiorców.
Słabsze oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej wyrażają firmy przetwórstwa przemysłowego, firmy usługowe, w tym transportowe, a także budowlane wykorzystujące kredyty niż firmy z tych samych sekcji ale nie korzystające z kredytów.
28
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Wyższy optymizm kredytobiorców w ocenie perspektyw może mieć swoje źródło w poczuciu większych
możliwości finansowych w sytuacji pojawienia się nieoczekiwanych wydarzeń, ale przyczynowość może
też biec w druga stronę.
Obecnie źródłem dużej niepewności, szczególnie dla firm eksportujących, są skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Najwięcej obaw z tym związanych mogą mieć producenci żywności (w tej grupie ponad 70% firm
ma zobowiązania wobec banków), bo po opuszczeniu UE Wielka Brytania będzie mogła wprowadzić regulacje podatkowe i celne, które będą miały na celu chronić rynek wewnętrzny i będą niekorzystne z
punktu widzenia polskich eksporterów. Regulacje te będą mogły być negocjowane z UE jako jednym obszarem – wówczas wszystkie kraje UE będą obowiązywały takie same zasady, lub z każdym z krajów
osobno, co może równie dobrze oznaczać wyższe bariery celno – podatkowe dla firm eksportujących z
Polski względem innych krajów, jak i niższe, bardziej korzystne. W optymistycznym scenariuszu można
założyć, że żadnej ze stron nie będzie zależało na pogorszeniu warunków przepływu dóbr i usług, i wówczas wpływ tzw. Brexitu na polskich eksporterów będzie najmniejszy. Wówczas również ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej i zdolności do spłaty zadłużenia będzie także najmniejsze. Obecnie nieco
gorsze nastroje wśród kredytobiorców panują biorąc pod uwagę ich bieżącą aktywność eksportową. Mimo
że ich oczekiwania dotyczące zarówno wielkości eksportu, jak i ilości nowych umów eksportowych, są
lepsze niż wśród firm nie korzystających z kredytów, to obecny jest tu wolno narastający pesymizm.
Wykres 55 Wskaźnik umów eksportowych i nowych umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz eksportu
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Relatywnie więcej przedsiębiorstw wśród kredytobiorców odczuwa rosnącą presję na wzrost płac niż w
całej próbie, co można zapewne wiązać z przeciętnie lepszą sytuacja tych przedsiębiorstw. W efekcie
utrzymującej się w tendencji wzrostowej presji na wzrost wynagrodzeń, w 2016 r. odsetek kredytobiorców
zamierzających zwiększyć przeciętne wynagrodzenie wyraźnie rośnie i obecnie jest nieco wyższy niż w
populacji firm bez kredytów (tu odsetek firm planujących zwiększyć przeciętne wynagrodzenie wolno, ale
systematycznie rośnie od początku 2013 r). W ostatnich kwartałach wzrósł również (nieco bardziej niż w
całej populacji) odsetek kredytobiorców, którzy podnieśli wynagrodzenia w stopniu większym lub zbliżonym do wzrostu wydajności pracy, oraz takich kredytobiorców, którzy podnoszą wynagrodzenia w stopniu mniejszym niż wzrost wydajności pracy (takich firm wśród kredytobiorców jest wyraźnie, stale więcej
niż wśród firm nie korzystających z kredytów).
Wśród przedsiębiorstw korzystających z kredytów znacznie częściej występują takie, które mają problemy
z regulowaniem zobowiązań handlowych i utrzymaniem płynności na odpowiednim poziomie niż wśród
firm nie korzystające z kredytów, ale i tu obserwuje się poprawę obu wskaźników od wielu kwartałów.
Firmy nie korzystające z kredytów charakteryzują się natomiast trwale wysoką płynnością i większą solidnością płatniczą wobec swoich kontrahentów. Do realizacji swojej działalności częściej niż kredytobiorcy,
wykorzystują pożyczki uzyskiwane w ramach grupy kapitałowej. Dostępność pożyczek wewnątrzgrupowych daje im większą elastyczność w ich wykorzystywaniu i może generować niższe koszty kapitału.
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Kredyt bankowy i jego dostępność

Natomiast leasingiem, zarówno operacyjnym, jak i finansowym znacznie częściej są zainteresowane firmy
korzystające z kredytów, w tej grupie firm częściej również wykorzystywany jest faktoring.
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Wykres 57 Odsetek firm zamierząjący zwiększyć
swoje zadłużenie poprzez zaciagnięcie zobowiązań
alternatywnych względem kredytu

kredytobiorca

Wykres 56 Odsetek firm terminowo regulujacych
zobowiązania handlowe oraz utrzymujacych
bezpieczny poziom płynności

pożyczka inna

korzysta i/lub zamierza zwiększyć zadłużenie z tego tytułu (IV kw 2015)
korzysta, nie zamierza zwiększać zadłużenia (II kw. 2016)
zamierza skorzystać i zwiększyć skalę wykorzystania tego źrodła (II kw. 2016)
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Ceny kredytów
przeważyły wzrosty. Firmy w bardzo dobrej sytuaOprocentowanie kredytów złotowych w segmencie kredytów krótkoterminowych, jak i
kredytów długoterminowych uległo niewielkim zmianom w ujęciu kwartalnym.

cji ekonomicznej korzystają z niskooprocentowanych kredytów, a ewentualne zmiany ich wysokości (w obu segmentach kredytów) są symboliczne.
Miary zróżnicowania rozkładu oprocentowania
kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wskazują

W II kw. 2016 r. stopa referencyjna NBP pozostała

na utrzymywanie się (a nawet wzrost) większego

bez zmian. Mimo tego oprocentowanie kredytów

zróżnicowania oprocentowania kredytów krótko-

zdaniem części przedsiębiorstw lekko wzrosło.

terminowych niż długoterminowych.

Odnotowano niewielki wzrost mediany oprocentowania krótkoterminowych kredytów złotowych
w ujęciu kwartalnym i rocznym, oraz niewielki

Wykres 58 Mediana oprocentowania kredytów
złotowych dla przedsiębiorstw

spadek w przypadku kredytów długoterminowych.

7

Należy to wiązać m.in. z obserwowanymi ostatnio

6

wzrostami stawek WIBOR (1M, 3M, 6M) na rynku

5

4

międzybankowym. Stawki WIBOR są podstawą

3

ustalania oprocentowania kredytów udzielanych

2

przedsiębiorstwom. Wzrosty stawek WIBOR nastą-

1
2010

piły prawdopodobnie w wyniku m.in. oczekiwań
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2013

2014

2015

2016

oprocentowanie złotowe krótkoterminowe (Mediana)
oprocentowanie złotowe długoterminowe (Mediana)

uczestników rynku międzybankowego na wzrost

stopa referencyjna NBP (średnia w kwartale)

stóp procentowych w przyszłości,29 a z uwagi na
niską płynność tego rynku stawki ustaliły się na
nowych, wyższych poziomach. W obecnej sytuacji -

Wykres 59 Mediany marży oraz rozstęp ćwiartkowy oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw

niskich stóp procentowych - rośnie wpływ marży

2,7

na wysokość oprocentowania kredytów. W II kw.

2,4

2016 r. zmiany marży od kredytów dla sektora
przedsiębiorstw nie dotyczyły w równym stopniu

2,0
1,9
1,8

2,1

1,7
1,8

1,6

całego sektora przedsiębiorstw. W próbie odnotowano natomiast spadek mediany marży od kredytów długookresowych i delikatny wzrost w segmencie kredytów krótkoterminowych. Największe
spadki marż w segmencie kredytów długotermi-

1,5

1,5

1,2

1,4

2012

2013

2014

2015

2016

oprocentowanie kredytów krótkotermin. [rozstęp ćwiartkowy]
oprocentowanie kredytów długotermin. [rozstęp ćwiartkowy]
mediana marży od kredytów krótkotermin. [prawa oś]
mediana marży od kredytów długotermin. [prawa oś]

nowych odnotowały firmy eksportujące, największe
wzrosty natomiast firmy budowlane. Z kolei w
segmencie kredytów krótkookresowych różnice w
zmianach wysokości marż były niewielkie, ale
29Zmiany

wysokości stawek rynku międzybankowego mogły
być reakcją rynku na ostatnie decyzje lub oczekiwanie na
decyzje agencji ratingowych odnośnie do oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju
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Płynność i zdolność do obsługi zobowiązań
zarówno w kraju, jak i za granicą.32 Na utrzymującą
W II kw. 2016 r. sektor przedsiębiorstw utrzymał bardzo wysoki poziom płynności finansowej. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego, jak i zadłużenia wynikającego z rozliczeń handlowych pozostała
bardzo dobra.

się dobrą sytuację płynnościową sektora przedsiębiorstw wpływ może mieć również rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw innymi formami finansowania.33
Tendencję do systematycznej poprawy płynności
obserwujemy wśród przedsiębiorstw z sektora
MSP, w tym firm zatrudniających do 50 osób. Jest to

W II kw. br. odsetek przedsiębiorstw informujących

o tyle istotne, że to właśnie te przedsiębiorstwa są

o swojej sytuacji płynnościowej jako bezpiecznej

najbardziej narażone na zatory płatnicze i koniecz-

pozostał na bardzo wysokim poziomie. Udział firm

ność akceptowania warunków płatniczych narzu-

w próbie deklarujących posiadanie bezpiecznego

canych przez silniejszych partnerów handlowych. 34

poziomu płynności finansowej tylko delikatnie się
obniżył w relacji kwartalnej, a poprawę w obszarze
płynności w ujęciu rocznym odczuło większość z

Wykres 60 Płynność finansowa przedsiębiorstw
(odsetek odpowiedzi)
8

analizowanych klas przedsiębiorstw. Według de-
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klaracji badanych przedsiębiorstw brak płynności
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czy występowanie zatorów płatniczych nie jest
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dzisiaj barierą dla prowadzenia działalności.30 Po-

4

68

twierdzenie utrzymującej się dobrej sytuacji sektora

3

66

obserwujemy w statystkach odnoszących się do

2

skali rejestrowanych upadłości. Dodatkowo pro-
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gnozowany jest dalszy spadek liczby ogłaszanych

brak problemów z płynnością (prawa oś)
brak płynności - barierą rozwoju (lewa oś)
zatory płatnicze - barierą rozwoju (lewa oś)

upadłości w perspektywie kolejnego półrocza.31
Poprawie sytuacji płynnościowej sektora sprzyja
dobra koniunktura, rosnący popyt na dobra i usługi
Z badania BIK-u wynika, że firmy, które przyjmują płatności z odroczonym terminem, mimo że odczuły poprawę
sytuacji (co byłoby zbieżne z naszymi obserwacjami), wciąż w
niemal 50%przypadków mają problemy z regulowaniem
swoich zobowiązań, a 43% z nich nie otrzymuje zapłaty od
swoich kontrahentów na czas. Około 88% firm akceptujących
odroczone formy płatności twierdzi, że zatory płatnicze
stanowią poważną przeszkodę dla prowadzenia działalności.
Szerzej:
https://www.big.pl/download/raporty/raport_big_30_edycja.
pdf
31 Z uwagi na zmianę prawa upadłościowego, które weszło w
życie od stycznia br. porównywanie skali upadłości przez
datą wprowadzenia zmian z danymi bieżącymi może dawać
nie do końca poprawne wyniki. Szerzej o upadłościach w I
półroczu
br.
na:
http://www.coface.pl/Aktualnosci-iMedia/Biuro-prasowe/Liczba-bankructw-nadal-spada-corazwiecej-restrukturyzacji-raport-Coface-po-I-polroczu-2016-r
30
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Utrzymaniu wysokiej płynności służy utrzymująca
się wysoka dynamika środków pieniężnych groMożna oczekiwać, że wprowadzony program 500+ zwiększający kwoty pozostające w dyspozycji gospodarstw domowych, a także duże zainteresowanie rodzin spędzeniem
okresu wakacyjnego w kraju (np. z uwagi na wciąż nierozwiązaną kwestię masowych migracji, ataki terrorystyczne)
przełożą się w najbliższych miesiącach na wzrost sprzedaży
dóbr i usług, a w konsekwencji realizację przez przedsiębiorstwa z niektórych sekcji większych zysków. Taki rozwój
wydarzeń pozwoli utrzymać lub dalej poprawić sytuację
płynnościową sektora.
33 Więcej na ten temat w części Kredyt bankowy
34 Około 50% firm z sektora MSP twierdzi, że aby móc współpracować z dużymi firmami trzeba zaakceptować ich długie
terminy płatności, sięgające powyżej 30 dni. Szerzej:
https://www.big.pl/download/raporty/raport_big_30_edycja.
pdf
32
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madzonych przez przedsiębiorstwa na rachunkach

niem zobowiązań względem swoich kontrahentów.

bankowych. Według danych statystyki bankowej

Utrzymujące się dobre wyniki finansowe sektora

NBP w maju br. dynamika depozytów bieżących

przedsiębiorstw sprzyjają poprawie ich sytuacji

sięgała 24% w ujęciu rocznym.

płatniczej.

35

Depozyty bieżące

stanowią ok. 60% całkowitych depozytów sektora
przedsiębiorstw. Można oczekiwać, że część środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych posłuży w najbliższym czasie do finansowania inwestycji w majątek produkcyjny lub jako

Wykres 61 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz
pozabankowego (odsetek odpowiedzi)
95

85

wkład własny przy realizowaniu projektów finansowanych z nowej perspektywy unijnej. Takie
wnioski można wysnuć analizując z jednej strony,

75

65

rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw, a z drugiej strony spadek bariery popy-
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towej.

brak problemów z obsługą zadłużenia kredytowego

brak problemów z obsługą zadłużenia pozabankowego

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań

pozostaje na jednym z wyższych poziomów.
Umiarkowane

zainteresowanie

przedsiębiorstw

finansowaniem działalności za pomocą środków
pochodzących z kredytu bankowego i równoczesne, zapowiadane przez banki, zaostrzenie cenowych i poza cenowych warunków kredytowych
przez banki, skutecznie eliminuje z grupy potencjalnych kredytobiorców przedsiębiorstwa o słabszej zdolności kredytowej. W rezultacie, w badanej
próbie utrzymuje się wysoka jakości zadłużenia i
jego obsługi. Potwierdza to kolejny spadek udziału
kredytów o obniżonej jakości36 w sumie kredytów
udzielonych

przedsiębiorstwom.

Deklarowana

jakość obsługi zobowiązań handlowych pozostała
na poziomie sprzed kwartału, wskazując, że niemal

Przedsiębiorstwa, jeśli już mają problemy z regulowaniem zobowiązań wobec banków (a jest to ok.
5% kredytobiorców), to w ponad połowie przypadków borykają się również z częstymi problemami
niskiej/ niedostatecznej płynności.
Wykres 62 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz
pozabankowego a problemy z płynnością
zobowiazania
handlowe

cych terminową obsługę zadłużenia kredytowego

zobowiazania
wobec
banków

bankowych wyrażona jako odsetek firm deklarują-

tak, częste
tak, sporadyczne
nie występują

są problemy
nie ma problemów
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74% badanych firm nie ma problemu z regulowaZ kolei firmy które mają problemy z regulowaniem
W maju 2016 r. depozyty przedsiębiorstw były o 13,2%
wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, i o ok.
2% niższe niż w miesiącu poprzednim. Na wzrost depozytów
ogółem wpływ miał aż 21% r/r wzrost depozytów bieżących
(depozyty terminowe wzrosły natomiast o 0,3% r/r).
36 Udział należności o obniżonej wartości sektora bankowego
od przedsiębiorstw na koniec kwietnia wyniósł 9,1%. Więcej
problemów z obsługą kredytów ma sektor MSP, tu udział
złych kredytów sięga ok. 11%, podczas gdy w sektorze dużych firm ok. 7,5%.
35
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zobowiązań handlowych (ok. 25% badanych firm),
szczególnie jeśli doświadczają tego problemu często, to wówczas niemal zawsze mają problem (w
różnym stopniu) z niedostateczną płynnością.
Utrzymaniu płynności na zadawalającym poziomie
nie służą wahania popytu na dostarczane przez
firmę dobra i usługi. Przedsiębiorstwa, które odnotowują spadek popytu na swoje produkty, w tym

38
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głównie te w przypadku których nie jest to jedynie
zjawisko sezonowe, częściej niż pozostałe przedsiębiorstwa deklarują problemy z utrzymaniem bezpiecznego poziomu płynności.
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Ceny i marże
Dane Szybkiego Monitoringu NBP wskazują na wyhamowanie tendencji spadkowych cen w II kw.
2016 r. Przedsiębiorstwa po raz pierwszy od 2 lat
nieco częściej informowały o wzrostach cen niż o
ich redukcjach.

Przedsiębiorstwa nieco częściej zmieniają ceny swo-

Także prognozy kształtowania się cen wyrobów
własnych na III kw. 2016 r. są nieco wyższe od
prognoz z poprzedniego kwartału. Wzmocniły się
również oczekiwania wzrostu cen surowców i
materiałów. Natomiast roczne prognozy CPI pozostały niezmienione.

biorstw, są jednak powtórzeniem ruchów cen

Mimo wahań kursu marże eksportowe nie zmieniły się, natomiast wskaźnik zmian marż na sprzedaży krajowej pozostaje od ponad roku stabilny i
lekko ujemny.

ich głównych produktów (grupy produktów) bądź
usług niż ceny pozostałych produktów. W przeważającej mierze zarówno wzrosty, jak i redukcje cen
innych niż podstawowe dla działalności przedsięgłównych produktów bądź usług i nie stanowią np.
rekompensaty za konieczność redukcji cen.
Wykres 64 Zmiany cen głównych produktów/usług
a zmiany cen pozostałych produktów/usług oferowanych przez przedsiębiorstwa

1. Zmiany cen w II kw. 2016 r.
Przedsiębiorstwa

często

deklarują

kontynuację

W II kw. 2016 r. przedsiębiorstwa po raz pierwszy

zmian cen w kolejnych kwartałach. Jednak nawet w

od 2 lat częściej informowały o wzrostach cen niż o

okresie deflacji proces przenoszenia redukcji cen na

ich redukcjach (odsetek firm redukujących ceny

kolejny kwartał jest słabszy niż proces przenoszenia

swoich produktów lub usług nieco spadł, zwiększył

wzrostów cen. Tak jest też obecnie – co trzecia fir-

się natomiast udział przedsiębiorstw podnoszących

ma, która zamierzała obniżać swoje ceny w II kw.

ceny).

planuje je nadal obniżać w III kw. (przy czym
udział takich przedsiębiorstw maleje), a ponad

Wykres 63 Faktyczne zmiany głównych cen produktów/usług oferowanych przez przedsiębiorstwa
(% przedsiębiorstw, pominięto bez zmian) oraz
saldo ogółem

połowa firm podwyższających ceny będzie te zmiany kontynuować w kolejnym kwartale.

2. Prognozy cen surowców i materiałów
Badane przedsiębiorstwa oczekują w III kw. 2016 r.
niewielkiego wzrostu dynamiki cen surowców i
materiałów

wykorzystywanych

do

produkcji

(wzrosła zarówno średnia rozkładu, jak i odsetek
firm spodziewających się podwyżek tych cen).
Wśród barier rozwoju problem wysokich kosztów
działalności, w tym wysokich cen surowców, mate-
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riałów i paliw sytuuje się nadal na relatywnie nie-

3. Prognozy cen własnych

wysokim poziomie, ale w II kw. wzrósł i był już
częściej wymieniany niż problem zbyt niskich cen

Przedsiębiorstwa planują uwzględnić oczekiwany

własnych produktów i usług czy presja na redukcje

wzrost cen surowców i materiałów i podwyższyć

cen.

również własne ceny. Rozkład prognoz pokazuje,
że planowane zmiany są umiarkowane co do skali,

Wykres 65 Kwartalne prognozy wzrostu cen surowców i materiałów wykorzystywanych przez
przedsiębiorstwa

zwłaszcza redukcje cen. W III kw. 2016 r. średnia
wysokość podwyżek cen oferowanych przez respondentów wyrobów i usług przewidywana jest
na nieco wyższym poziomie niż w poprzednim
kwartale (średnia 0,8%, dane odsezonowane).
Wskaźnik WPC38, informujący o zasięgu zmian cen
(odsezonowany), także nieco wzrósł, ale nadal pozostaje zdecydowanie poniżej poziomu swojej
średniej długookresowej.
Wykres 67 Kwartalne prognozy wzrostu cen sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług

Przedsiębiorstwa nadal oceniają wpływ spadku cen
na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw (jako
efekt netto dla kosztów i przychodów przedsiębiorstwa) w przeważającej większości jako neutralny.
Negatywne oceny efektów tego spadku są obecnie
częstsze niż oceny pozytywne (przed rokiem były
zbliżone), ale problem ten nie rośnie. Warto dodać,
że ujemna ocena skutków spadku cen produkcji
sprzedanej przekłada się na prognozy redukcji cen
własnych pięciokrotnie częściej niż w pozostałej
grupie przedsiębiorstw.

Warto zauważyć, że prognozy redukcji cen nie są
częste, ale są bardziej wiarygodne niż plany zwiększania cen – w II kw. były realizowane dwukrotnie
częściej. Istotnym czynnikiem redukcji cen są naci-

Wykres 66 Wpływ spadku cen produkcji sprzedanej na sytuację ekonomiczną firm37

ski na obniżenie cen ze strony odbiorców, co wiadomo z poprzednich edycji badań39 (więcej o redukcji cen w Ramka 3).
Wyhamowanie tendencji spadkowych w zakresie
cen jest widoczne w różnych analizowanych przekrojach, m. in. w grupie eksporterów, w wielu
branżach (poza usługami oraz górnictwem). Najwyższą dynamiką cen charakteryzuje się handel, ale
pozostaje ona stabilna i niewysoka, zbliżona do

Dane z IV kw. 2014 r. oraz z I kw. 2015 r. nie w pełni są
porównywalne z następnymi danymi, z powodu przeformułowania pytania.
37
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Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i
usług (podwyżki – obniżki).
39 Patrz np. dane z SM NBP za IV kw. 2015 r.
38

41

Ceny i marże

swojego historycznego minimum. Jednak w handlu
detalicznym zasięg i średnia wzrostu cen rośnie

Wykres 70 Prognozy rocznych zmian wskaźnika
CPI

wyraźnie.
Wykres 68 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów
i usług WPC (saldo prognoz zmian cen)

Dalszego spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu roku spodziewa się 9,5% badanych
przedsiębiorstw. Wielokrotnie częściej firmy oczekują wzrostu cen – 40,1% firm, tj. 58,7% tych, którzy

Wykres 69 Rozkład prognoz zmian cen

sprecyzowali swoją opinię (udział ten pozostaje na
poziomie nieco niższym niż w ciągu ostatniego
roku41).

Utrzymuje

się

podwyższony

odsetek

przedsiębiorstw, które oczekują stabilnych cen
(18,7% przy średniej 11,4% za lata 2008–2016).

5. Marże
W II kw. marże na sprzedaży zagranicznej praktycznie nie uległy zmianie. Pozytywny wpływ na
ich poziom miało osłabienie złotego, negatywny –
dalszy spadek cen na oferowane przez nie produkty

4. Oczekiwania zmian CPI

i usługi.

Nie wzrosły natomiast długoterminowe oczekiwa-

Wskaźnik zmian marż na sprzedaży krajowej, po-

nia co do kształtowania się CPI. W II kw. 2016 r.

dobnie jak w kilku poprzednich kwartałach kształ-

ankietowane

nieco

tował się na stabilnym lekko ujemnym poziomie.

słabsze niż w poprzednim kwartale oczekiwania

Firmy te poinformowały o niewielkim wzroście

zmian cen w perspektywie rocznej40. Rośnie przy

swoich cen, ale okazał się on niewystarczających i

tym niepewność respondentów co do skali i kie-

marże na sprzedaży krajowej w dalszym ciągu

runku zmian wskaźnika inflacji.

spadały.

przedsiębiorstwa

formułują

Ponieważ w lipcu 2014 r. wskaźnik CPI stał się ujemny i
pozostał ujemny do czasu obecnego badania, to pytanie w
ankiecie musiało zostać przeformułowane. M.in. odpowiedź
Ceny spadną została zamieniona na 3 możliwości: Ceny będą
spadać wolniej niż … będą spadać w podobnym tempie oraz będą
spadać szybciej. Dlatego nieco zaburzona jest porównywalność
w czasie wyników ankiety w zakresie tego pytania.
40
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Najsilniejsze spadki marż krajowych zanotowało
budownictwo, energetyka, transport oraz firmy
produkujące dobra o charakterze inwestycyjnym. O
Wartością referencyjną jest tu ostatnia dodatnia wartość
CPI, tj. z czerwca 2014 r.
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wzrostach marż poinformowały firmy zajmujące się

20

dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, a także

10

przedsiębiorstwa

oferujące

usługi

nierynkowe.

Silne spadki marż eksportowych zanotował transport. Wzrosty tych marż zauważyły przedsiębior-

0
-10

stwa handlowe i pozostałe usługowe, a ponadto

-20

firmy oferujące produkty zaopatrzeniowe.

-30
-40

Wykres 71 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i
zagranicznej

-50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
sprzedaż krajowa

Szybki Monitoring NBP

sprzedaż eksportowa

43

Ceny i marże

Ramka 3 Przyczyny i potencjalne skutki deflacji z perspektywy przedsiębiorstw (na podstawie danych SM
NBP oraz AR NBP)
Utrzymujące się od dłuższego czasu zjawiska deflacyjne42 są istotnym czynnikiem wpływającym na mechanizmy kształtowania cen oraz mogą mieć istotny wpływ na sytuację przedsiębiorstw.
Dane AR NBP wskazują na osłabienie tendencji spadkowych cen. Planowane na 2016 r. redukcje cen są
mniej częste niż rok temu, i dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego. Większość firm nie
obniżała w 2015 r. oraz nie zamierza obniżać cen w 2016 r. Planowane lub już dokonane obniżki cen na ogół
nie obejmują przy tym wszystkich, a nawet większości towarów lub usług, a jedynie wybranych. Redukcje
są częściej przeprowadzane przez przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym niż operujących na rynkach zagranicznych.
Tym niemniej deflacja jest czynnikiem, który ma istotny wpływ na zachowanie przedsiębiorstw. Główne
przyczyny decydujące o redukcji cen to: naciski ze strony odbiorów na dokonanie obniżek oraz presja konkurencyjna, czyli obniżki cen w innych firmach (razem to ok. 2/3 przypadków wśród firm zmniejszających
ceny). W mniejszym stopniu decyzje o spadku cen respondenci przypisują bezpośrednio spadkowi cen
surowców i materiałów oraz ew. obniżeniu się innych kosztów. Rozkład przyczyn nie jest symetryczny – w
przypadku podwyższania cen czynnik kosztowy (tj. wzrost cen surowców i materiałów oraz innych kosztów) jest decydujący i odpowiada za ponad połowę przypadków wzrostu cen. Przedsiębiorstwa zmniejszające ceny częściej decyzje swoje uzasadniają bodźcami zewnętrznymi (konkurencja, kluczowi klienci, ceny
dóbr importowanych, poziom cen, jaki może być zaakceptowany przez rynek).
Podobnie jak rok temu najważniejszym przewidywanym skutkiem obniżek cen w 2016 r. będzie obniżenie
marż i rentowności (18,5%). Rzadziej przedsiębiorstwa informują o redukcji kosztów oraz o renegocjacjach
cen surowców i materiałów. Inne skutki, w tym ograniczenie inwestycji, są bardzo rzadko wymieniane.
Choć obniżenie marż jest głównym skutkiem redukcji cen sprzedaży, to redukcje te nie są jedyną przyczyną
ich spadku. Spadek cen jest głównym czynnikiem spadku marż w ponad 1/3 przypadków, zarówno w
odniesieniu do rynku krajowego, jak i zagranicznego. W pozostałych przedsiębiorstwach nawet jeśli występują redukcje cen sprzedaży, to mają one drugorzędne znaczenie z punktu widzenia kształtowania się
rentowności. Warto dodać, że największa grupa firm, którym w 2015 r. marże spadły, w ogóle nie obniżała
cen w tym okresie (28% tej grupy w odniesieniu do rynku krajowego, 39% na rynku zagranicznym). Obniżkę większości cen przeprowadziło jedynie 18% firm z malejącymi marżami. W mniejszym stopniu za spadek marży odpowiadał wzrost cen zakupu surowców oraz spadek wolumenu sprzedaży, przy czym waga
tych czynników jest porównywalna w obu obszarach działalności – krajowym i zagranicznym. Zauważalną, choć niezbyt znaczącą przyczyną spadku marży jest wzrost kosztów pracy (ok. 6% odpowiedzi).
Ocena sytuacji przedsiębiorstw borykających się z jednoczesnym spadkiem cen własnych i marży była
dotychczas i nadal jest słabsza na tle pozostałych podmiotów. Przedsiębiorstwa te silniej odczuwają niepewność, gorzej oceniają zarówno sytuację bieżącą, jak i swoje perspektywy (poza oczekiwaniami dotyczącymi popytu zagranicznego). Ponadto, nastąpiło pogłębienie się dystansu w niektórych ocenach w ostatnich kwartałach, co może wskazywać na narastające trudności w tej grupie podmiotów. Odchylenia pojawiły się w ogólnych prognozach dotyczących przyszłej sytuacji (także tych w prognozach o rocznym zasięgu), które wskazują na możliwe pogorszenie się kondycji w tej grupie firm (ujemne saldo prognoz, wcześniej oceny te oscylowały wokół zera). Taki niepokój uzasadnia szybko malejący od 2014 r. stopień wyko-

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu pozostaje ujemny od listopada 2012 r., natomiast deflację konsumencką obserwujemy w Polsce od lipca 2014 r.
42
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rzystania mocy produkcyjnych (przy wzroście w próbie). W rezultacie firmy te częściej na tle próby podejmowały decyzje o wstrzymywaniu inwestycji (58% w II i 50% w III kw.) a w prognozach rocznych wydatków na inwestycje widać dość wyraźny przyrost pesymizmu (saldo prognoz ujemne i niższe r/r). Tu warto
uzupełnić, że jedynie firmy o niemalejących cenach planują utrzymać ubiegłoroczne wysokie tempo wzrostu inwestycji.
Wykres 72 Obniżki cen własnych towarów bądź
usług (bez zmian cen sezonowych) na rynku krajowym oraz zagranicznym

Wykres 73 Przyczyny zmian cen głównych produktów/usług oferowanych przez przedsiębiorstwa w II kw. 2016 r.

Źródło: AR NBP

Źródło: SM NBP

Wykres 74 Mechanizmy cenowe a redukcje cen w
2015 r.

Wykres 75 Najważniejszy skutek obniżek cen

Źródło: AR NBP
Źródło: AR NBP

W ślad za spadkiem wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach tnących marże wprowadzono też głębsze redukcje zatrudnienia (wcześniej podobnie jak w próbie oceny zatrudnienia poprawiały
się, chociaż przy niższych poziomach). Część problemów mogła się wiązać w tej grupie ze wzmożoną presją pracowników na wzrost płac. Jednak do zwiększenia płac bardziej są skore firmy, które podnoszą cen
własnych produktów czy usług. Powyższe obserwacje wskazują, że firmy, którym nie udało się utrzymać
marży sygnalizują pewne kłopoty, a ich sytuacja przekłada się na realne decyzje, szczególnie w obszarze
inwestycji. Grupa ta jest jednak nadal stosunkowo nieliczna Nie widać natomiast żadnych niepokojących
sygnałów ze strony przedsiębiorstw, które doświadczają spadku cen własnych, ale zachowują poziom marż
(niemalejący wskaźnik zatrudnienia pokazuje, że raczej nie osiągnęły tego kosztem zatrudnienia). Ich samooceny zbliżone są co do tendencji, ale też i poziomów, do wyników całej próby. Spadek cen nie jest zatem na razie problemem dla przedsiębiorstw, o ile możliwe jest utrzymanie dotychczasowego poziomu
marż.
Wzrost marż był w 2015 r. ok. obserwowany dwukrotnie rzadziej niż ich spadek. Wydaje się być on dość
odporny na ruchy cen własnych – wzrost marż zaobserwowany był w równym stopniu w firmach nie obniżających cen, jak i w przedsiębiorstwach, które dokonywały obniżek (w 13% firm w każdej z tych grup).
Istnieją przedsiębiorstwa, w których marże wzrosły pomimo obniżenia większości cen. Ranking przyczyn
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wzrostu marży otwiera zewnętrzny czynnik cenowy, tj. spadek cen zakupu surowców (blisko 1/3 firm).
Następnie znalazły się działania skutkujące optymalizacją kosztów (ok ¼ firm). Istotną rolę, zwłaszcza w
przypadku wzrostu marż zagranicznych, odgrywają też zmiany i wahania kursu walutowego. Wprowadzanie nowych technologii, innowacji, zmiany organizacji pracy mają minimalny wpływ na zmiany marż.

Wykres 76 Zmiana marży w 2015 r. a jej wysokość w relacji do średniej w branży na rynku
krajowym

Wykres 77 Zmiany marży a obniżki cen, rynek krajowy

Źródło: AR NBP

Źródło: AR NBP

Wykres 78 Główna przyczyna spadku i wzrostu
marży, rynek krajowy

Wykres 80 Główna przyczyna spadku i wzrostu
marży, rynek zagraniczny

Źródło: AR NBP

Źródło: AR NBP

Wykres 79 Wstrzymywanie inwestycji (w %)

Wykres 81 Dynamika inwestycji rocznych r/r
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Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w II kw. br. i
przewidywania na III kw. 2016 r.
2. W czerwcu br. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięło udział 1868 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. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa.
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 (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i duże
przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników)



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



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

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 „s.a.” – seasonally adjusted.
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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.
Wykres 82 Komponenty cykliczne wskaźników
bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognozowanej sytuacji ekonomicznej
Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej
Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
2016Q3
wysoka aktywność
2015Q3
2014Q3
2013Q3
2012Q3
2011Q3

spadek aktywności

wzrost aktywności

Badanie nastrojów przedsiębiorstw, przeprowadzone w
czerwcu br., nie wskazuje na istotną zmianę położenia
gospodarki polski w cyklu koniunkturalnym. Podobnie
jak w poprzednim raporcie, można mówić o względnej
stabilizacji sytuacji ekonomicznej w podstawowych
obszarach działalności badanych przedsiębiorstw, co
oznacza, że gospodarka polska rozwija się w umiarkowanym tempie, zbliżonym do swojego potencjału. Jednocześnie od 2011 r. analizowane wskaźniki charakteryzują się relatywnie niewielką zmiennością o charakterze
koniunkturalnym.
Komponenty cykliczne wskaźników bieżącej oraz prognozowanej sytuacji ekonomicznej wskazują na niewielkie pogarszanie nastrojów przedsiębiorstw w ostatnim
kwartale. Jednocześnie poziomy obu indeksów wskazują
na neutralną oceny sytuacji ekonomicznej, choć oczeki-

niska aktywność

wania są nieco mniej optymistyczne od ocen stanu bie-

Wykres 83 Komponenty cykliczne wskaźnika
prognoz produkcji, wskaźnika prognoz eksportu,
oraz salda oceny zapasów
Wskaźnik prognoz produkcji
Wskaźnik prognoz eksportu
Saldo ocen zapasów
2016Q3
wysoka aktywność
2015Q3
2014Q3
2013Q3
2012Q3
2011Q3

żącego.
Obraz koniunktury zarysowany przez wskaźniki ogólnej
sytuacji ekonomicznej jest spójny z wynikami analizy
składowych cyklicznych wskaźników szczegółowych.
Komponenty cykliczne, zarówno wskaźnika prognozowanej produkcji, eksportu, jak i salda zapasów ustabilizowały się w ostatnim czasie w pobliżu poziomu odpo-

spadek aktywności

wzrost aktywności

wiadającego neutralnej ocenie stanu koniunktury.
Nieznacznej zmianie uległa składowa cykliczna stopnia
wykorzystania mocy wytwórczych, która od 2011 r.
praktycznie nie wykazuje wahań o charakterze koniunkturalnym. Jednocześnie obserwuje się słabą tendencje
spadkową komponentu cyklicznego indeksu nowych
inwestycji, którego obecny poziom także odpowiada

niska aktywność
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neutralnej ocenie stanu koniunktury. Składowa cykliczna indeksu prognoz zatrudnienia, po okresie wyraźnych
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Wykres 84 Komponenty cykliczne wskaźnika
wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika
prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika nowych
inwestycji

wzrostów w 2014 r., w ostatnim czasie wskazuje na wyhamowanie pozytywnych tendencji na rynku pracy, choć
ocena stanu koniunktury w tym obszarze pozostaje
pozytywna.

Wskaźnik prognoz zatrudnienia
Wskaźnik nowych inwestycji
Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
2016Q3
wysoka aktywność
2015Q3
2014Q3
2013Q3
2012Q3
2011Q3

wzrost aktywności

spadek aktywności
niska aktywność
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Aneksy

Formularz badania ankietowego
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