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Streszczenie

Streszczenie
Kondycja sektora przedsiębiorstw w II kw. 2017 r. pozostała dobra i stabilna. Jednocześnie, firmy znacznie
bardziej optymistycznie (niż w poprzednich latach) oceniły sytuację w kraju. W oczekiwaniach dominuje
przekonanie o dalszej niewielkiej poprawie koniunktury w perspektywie III kwartału.
Warunki sprzedażowe w II kw. w dalszym ciągu oceniane są jako bardzo dobre. Przedsiębiorstwa
zanotowały zarówno wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i spadek bariery popytu. Poprawę
odczuło większość badanych branż i klas, w tym zarówno eksporterzy, jak i firmy zorientowane na
sprzedaż wyłącznie na rynku krajowym. Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży zagranicznej
pozostaje pod wpływem dobrej koniunktury u naszych największych odbiorców z UE. Na wzrost
sprzedaży na rynku krajowym oddziałują natomiast rosnące ceny produkcji, w tym też surowców.
Ponadto, oczekiwania popytowe na III kw. br. utrzymują się na wysokim poziomie, sugerując dalszy
wzrost sprzedaży.
Można oczekiwać dalszego wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w III kw. Plany w zakresie
zwiększenia zatrudnienia kształtują się obecnie niemal równie optymistycznie co w 2008 r., a zatem w
okresie o najwyższej dynamice wzrostu zatrudnienia w okresie post-transformacyjnym. Rodzi to
problemy ze zapełnieniem wakatów, choć skala problemu jest wciąż wyraźnie mniejsza niż 9 lat temu, a
ponadto trudności te mają mniejsze znaczenie niż najbardziej obecnie dotkliwa z barier, tj. zmienność
przepisów i prawa podatkowego.
Pomimo rosnących trudności z obsadzeniem wakatów nie obserwowane są wzrosty nacisków na
podwyższenie płac. Obecnie 15% firm obserwuje wzrost takiej presji ze strony pracowników. Jest to nieco
mniej niż 6 miesięcy wcześniej, jak też wyraźnie mniej niż w 2008 r. Słabnące żądania stanowią jedną z
przyczyn stabilizowania się podwyżek wynagrodzeń – w III kw. br. zamierza je wprowadzić co piąta
firma. Wyjaśnieniem dla nierosnących żądań płacowych mogą być również przepływy migracyjne oraz
dodatkowe dochody dla gospodarstw domowych, związane z programem Rodzina 500+, które
zmniejszają „lukę finansową” zatrudnionych osób (na co mogły wskazywać wyniki badań NBP nad
płacami progowymi osób bezrobotnych).
Mimo rosnących przychodów i zysków, rentowność medianowego przedsiębiorstwa obniża się. Wzrost
cen produkcji, w tym cen surowców oraz zwiększające się koszty pracy (przy znacznie wolniej rosnącej
wydajności) przekładają się na poziom zysków. Rosnące koszty z różnym natężeniem dotykają
poszczególne branże, jednak są zjawiskiem powszechnym. Tymczasem działania na rzecz poprawy
rentowności wydają się być niewystarczające. Firmy adresują te problemy wprowadzając przede
wszystkim cięcia kosztów, co może być jednak mało skuteczne w warunkach rosnących cen czynników
produkcji, jak i często przeprowadzanych wcześniej redukcji kosztów. Popularnym rozwiązaniem jest
również reorganizacja czy usprawnienie pracy. Natomiast działania wymagające nakładów
inwestycyjnych, w tym zakup bardziej wydajnych technologii czy nowocześniejszych, zwiększających
rentowność maszyn, są planowane rzadko, zwłaszcza poza przemysłem oraz dużymi przedsiębiorstwami
sprzedającymi na rynkach zagranicznych.
Słabną oczekiwania inflacyjne i zmniejsza się odsetek firm planujących podwyższać ceny na oferowane
produkty i usługi. Wszystkie analizowane miary bieżących zmian cen i ich prognoz na najbliższy kwartał
i rok sugerują obniżenie dynamiki wzrostu cen, w tym zarówno cen surowców, jak i cen produkcji oraz
prognozowanego wskaźnika CPI.
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Jednym z czynników hamujących wzrost cen jest wysoka konkurencja. Zdaniem przedsiębiorstw, choć
działania konkurentów stanowią najważniejszą przyczynę decydującą o wprowadzaniu innowacyjnych
rozwiązań czy choćby tylko unowocześnianiu majątku, to jest to też najważniejszy czynnik hamujący
rozwój. Część przedsiębiorstw nie staje do walki konkurencyjnej, co z kolei może być związane zarówno
ze słabością ekonomiczną, jak i niepewnością czy brakiem środków na inwestycje. Wg przedsiębiorstw,
brak dobrych pomysłów czy koncepcji co do kierunku rozwoju nie stanowi natomiast ważnego powodu
dla którego firma z tego rozwoju rezygnuje. I tak, mimo dobrej sytuacji ekonomicznej i korzystnych
perspektyw sprzedażowych, zainteresowanie przedsiębiorstw dalszym rozwojem jest obecnie wyraźnie
mniejsze niż rok temu.
Wraz z początkiem roku w sektorze przedsiębiorstw nastąpiła poprawa i wyhamowanie spadku
inwestycji w przedsiębiorstwach, a w ujęciu kwartalnym nastąpił wzrost. Sygnały ożywienia widoczne są
szczególnie w sektorze prywatnym oraz w sektorze MŚP. Wyniki SM NBP wskazują na stopniowy wzrost
aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, choć w mniejszym stopniu dotyczy to MŚP, a głównie
przedsiębiorstw dużych i z sektora publicznego. Popyt inwestycyjny jest wspierany przez korzystne
uwarunkowania popytowe oraz pozytywnie oceniane możliwości finansowania działalności rozwojowej,
ale jednocześnie szereg czynników (m.in. niesprzyjające otoczenie prawno-podatkowe) może ograniczać
aktywność inwestycyjną. Kredyty inwestycyjne rosną stabilnie, ale kredyty są istotnym źródłem
finansowania inwestycji jedynie dla ograniczonej części sektora przedsiębiorstw, a ich koncentracja jest
bardzo wysoka. Stąd podstawowym źródłem finansowania działalności rozwojowej dla większości
podmiotów pozostają środki własne przedsiębiorstw. Ponadto, pomimo dynamicznych wzrostów, skala
leasingu pozostaje niewielka na tle realizowanych inwestycji.
Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostaje dobra, choć pojawiają się
pierwsze oznaki jej pogorszenia, w tym zwłaszcza obniża się płynność w firmach odznaczających się dotąd
wysokimi zasobami środków pieniężnych. Powoli obniża się ponadto zdolność firm do spłaty zobowiązań
handlowych i rośnie udział kredytu handlowego w sumie bilansowej. Na wysokim poziomie pozostaje
też odsetek firm, które doświadczają braku zapłaty za zrealizowane zlecenia, jednak warto tu nadmienić,
że są to najczęściej zdarzenia jednostkowe.
Stabilnie, i na bardzo dobrych poziomach, utrzymuje się kondycja kredytobiorców. Zdolność do spłaty
kredytów bankowych oceniana jest jako bardzo dobra, blisko swoich maksymalnych wartości. Również
warunki udzielania kredytów (dostępność i cena kredytu) uznawane są za korzystne. Mimo to
niezmiennie niskie pozostaje zainteresowanie firm zwiększaniem zadłużenia z tytułu kredytu. Dynamika
zadłużenia kredytowego w całej gospodarce jednak rośnie, co wynika z wysokiej koncentracji kredytu
w sektorze przedsiębiorstw – dużych potrzeb kredytowych największych podmiotów.
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Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej
Na początku br. sytuacja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, a wskaźnik pozostał
wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej. Optymizm ocen nieznacznie wzrósł względem
poprzedniego roku i kwartału, ale nadal był silnie zróżnicowany między klasami. Źródłem utrzymania się
dobrej kondycji firm był dalszy wzrost sprzedaży – efekt rosnących dochodów i konsumpcji. Dalszą poprawę
kondycji zanotowano m.in. w sektorze budowlanym, natomiast w sektorze publicznym oraz w firmach
eksportujących nastroje pogorszyły się (pojawiły się niewielkie korekty w dół wskaźnika BOSE).
O utrzymaniu dobrej koniunktury świadczy niska bariera popytu, jak też osłabianie się większości
pozostałych barier rozwoju. Do najczęściej wymienianych trudności, które mogą mieć negatywny wpływ
na dalszą poprawę sytuacji, a więc również na tempo rozwoju i decyzje inwestycyjne, przedsiębiorstwa
zaliczają obecnie zmiany przepisów i prawa podatkowego (choć jednocześnie bariera ta obniżyła się
względem poprzedniego kwartału). Wprowadzane zmiany legislacyjne nie są odbierane jako korzystne dla
środowiska biznesowego – respondenci obawiają się m.in. wzrostu obciążenia pracą, konieczności
dostosowania systemów informatycznych, skutków prawnych potencjalnych błędów. Zmiany przekładają
się też na ogólną niepewność (niemniej ta w ostatnich kwartałach maleje) i mają niekorzystny wpływ na
skłonność przedsiębiorstw do rozwoju. Nieco mniej dotkliwym niż zmienność prawa i przepisów, ale coraz
bardziej nasilającym się problemem jest natomiast brak (przy obecnym poziomie wynagrodzeń)1
pracowników, zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych. Wyraźnie malejącym problem
(poziomy wskaźnika bliskie swoim wartościom minimalnym z 2007 r.) jest niski popyt, co znajduje
odzwierciedlenie w obserwowanych dynamikach produkcji i sprzedaży. Trudności ze znalezieniem zbytu
uległy zmniejszeniu w większości klas. Tak niewielki odsetek firm deklarujących problemy ze zbytem
występował wcześniej w okresie boomu gospodarczego w 2008 r.
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Wynik finansowy, rentowność i koszty
Wykres 3 Mediana, pierwszy i trzeci kwartyl
rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto
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Wykres 5 Analiza cykliczna mediany wskaźnika
rentowności obrotu netto
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W I kw. br. wynik finansowy i rentowność sektora przedsiębiorstw w dalszym ciągu rosły, pozostając
jednak pod wpływem zmian w dużych spółkach publicznych (głównie z sektorów surowcowych),
podczas gdy w mniejszych przedsiębiorstwach odnotowano kolejne już spadki tych wskaźników.
W ujęciu zagregowanym wynik finansowy netto ogółem zwiększył się w I kw. br. o 17,5% r/r, tj. o 4,5 mld zł.
Dużą cześć tego wzrostu wypracował sektor paliwowy (1,6 mld) oraz górnictwo węglowe (1,2 mld), co
w obu przypadkach wynikało głównie ze wzrostu cen na oferowane przez te sektory surowce i produkty.
Równocześnie odnotowano kolejne pogorszenie mediany wskaźnika rentowności oraz dalszy spadek
odsetka firm przynoszących zyski – mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu netto obniżyła się
z 2,65% w I kw. 2016 r. na 2,43% obecnie (spadek pokazały również dane pozbawione wahań sezonowych),
natomiast odsetek firm rentownych zmniejszył się z 69,1% na 67,9% (tu także nastąpił spadek w przypadku
danych odsezonowanych). Analiza cykliczna pokazuje, że za spadek ten odpowiedzialne są głównie czynniki
koniunkturalne oraz w niewielkim stopniu zmiany nieregularne, przy poprawiających się tendencjach
długookresowych.
Spadki mediany rentowności należy przypisać głównie rosnącym koszom surowców, a w nieco
mniejszym stopniu wyższym kosztom pracy, choć w poszczególnych branżach czynniki te oddziaływały
z różnym natężeniem. W I kw. najsilniej podniosły się koszty poniesione na zakup towarów krajowych
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– o 13,1% r/r (w efekcie wzrostu cen na rynku krajowym i wyższych obrotów branży handlowej) oraz koszty
surowców i półproduktów (o 13,5% r/r), w tym zwłaszcza importowanych (jako skutek wzrostu cen
surowców na rynkach światowych, w tym zwłaszcza ropy naftowej oraz osłabienia złotego względem
dolara). Następstwa wzrostu cen ropy naftowej widoczne były zwłaszcza w branży paliwowej, gdzie import
zwiększył się ponad dwukrotnie (o 9,2 mld zł), co miało kluczowy wpływ na wzrost całego importu sektora
przedsiębiorstw (w I kw. tempo wzrostu importu wyniosło 14,6%, import zwiększył się o 19,3 mld zł). Nadal
ważnym czynnikiem wzrostu kosztów pozostały płace oraz koszty usług obcych, których negatywne skutki
w postaci obniżenia rentowności obserwowano w sektorze budowlanym oraz usługach (poza handlem) –
por. rozdział „Koszty pracy”.
Wykres 7 Nominalna dynamika sprzedaży i
kosztów sprzedaży

Wykres 8 Wkład głównych składowych kosztów
sprzedaży do wzrostu tych kosztów

12

12,0

10

10,0

8

8,0

6

6,0

4

4,0

2

2,0

0

0,0

-2

-2,0

okres deflacji (spadek PPI)

-4,0

-4

2012

2013
sprzedaż

2014

2015

2016

2017

koszty sprzedaży

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

2012

2013

surowce

płace

2014
usługi

2015
towary

2016
energia

2017
amortyzacja

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Przedsiębiorstwa, które nie osiągają satysfakcjonującego poziomu rentowności rzadko decydują się na
zasadnicze działania, które mogłyby podnieść ich efektywność. Tylko połowa ankietowanych
przedsiębiorstw określa obecnie osiągany poziom rentowności ze sprzedaży krajowej jako satysfakcjonujący,
a wśród eksporterów jest nieco więcej, bo 60% takich firm. Mimo to przedsiębiorstwa rzadko decydują się na
skuteczne, choć zarazem też droższe rozwiązania, tj. na modernizację czy unowocześnienie firmy poprzez
zakup nowszych technologii i maszyn. Najczęstszą reakcją na niski poziom zysków są redukcje kosztów –
takie plany ma obecnie ponad 41% firm uważających swój poziom zysków za niesatysfakcjonujący. Wydaje
się to jednak trudne do osiągnięcia, zważywszy na fakt, że optymalizacja kosztów prowadzona jest już od
wielu lat, a prognozy cen surowców i wynagrodzeń sugerują, że koszty te mogą wzrosnąć w najbliższej
przyszłości. Dalsze obniżenie kosztów może więc odbić się na jakości produktów i bezpieczeństwie pracy.
Kolejną możliwością mogąca zapewnić odpowiedni poziom rentowności jest reorganizacja pracy – takie
zamiary zgłasza 30% ankietowanych. Wspomniane już droższe działania, w postaci inwestycji w bardziej
wydajne i innowacyjne rozwiązania planuje zaledwie niespełna 8% firm osiągających zbyt niskie (w swojej
ocenie) zyski. Wyższą świadomość konieczności modernizacji mają większe podmioty, przedsiębiorstwa
przetwórcze oraz eksporterzy, ale nawet tam odsetek firm planujących tego typu działania jest niezbyt
wysoki (w sekcji Przetwórstwo przemysłowe wynosi 15%, zaś w grupie dużych firm przetwórczych
wykazujących eksport jest niewiele wyższy i wynosi 20%). Warto podkreślić, że firmy z kapitałem
zagranicznym wykazują tutaj nawet mniejszą aktywność niż sektor krajowy. Niskie zainteresowanie
inwestycjami cechuje również krajowy sektor publiczny (energetyka, górnictwo, dostawa wody). Takie
nastawienie przedsiębiorstw wydaje się zbyt zachowawcze, żeby osiągnąć odczuwalny wzrost
konkurencyjności oferowanych produktów i usług.
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Aktualne notowania złotego są korzystne z perspektywy rentowności sektora przedsiębiorstw,
umożliwiając prowadzenie opłacalnej działalności zarówno eksportowej, jak i importowej. Mimo
aprecjacji złotego w II kw. br. konkurencyjność cenowa polskiego eksportu pozostaje relatywnie wysoka i nie
stanowi obecnie istotnej bariery dla jego rozwoju. W czerwcu br. złoty umocnił się względem euro i dolara
o odpowiednio 2,8% i 8,2% kw/kw, co przy niewielkim obniżeniem kursów opłacalności, skutkowało
zmniejszeniem różnicy pomiędzy kursem rzeczywistym a średnim kursem opłacalności eksportu do
odpowiednio 6,3% i 8,2%. Jakkolwiek wartości te są zdecydowanie niższe niż w okresie ostatnich dwóch (w
przypadku euro) lub trzech lat (w przypadku dolara), pozostawiają one eksporterom bezpieczny margines
tolerancji dla wahań kursowych. Na wysoką opłacalność cenową polskiego eksportu wskazują również
bardzo niskie odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział
nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów. Ponadto, aprecjacja złotego przyczyniła się do obniżenia kosztu
dóbr importowanych w II kw. br., co szczególnie w przypadku importu rozliczanego w dolarze, oddaliło
zagrożenie dla rentowności polskiego sektora przedsiębiorstw wynikające z nieopłacalnego importu.
W przeciwieństwie do sytuacji z 2016 r., w czerwcu br. deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs
opłacalności importu rozliczanego w dolarze znajdował się na poziomie dużo niższym niż kurs rzeczywisty,
wskazując tym samym na wysoką opłacalność importu rozliczanego w dolarze. Równocześnie w 2017 r.
znacząco spadł odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju. Odsetek ten
kształtuje się obecnie na poziomie zbliżonym do historycznego minimum, co świadczy o tym, że bieżące
notowania złotego w wysokim stopniu równoważą interesy eksporterów i importerów.
Wykres 9 Kurs euro, przy którym eksport i import Wykres 10 Kurs dolara, przy którym eksport
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty
i import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty

Źródło: Szybki Monitoring NBP
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Eksporterzy, choć realizują wyższe przychody niż pozostałe przedsiębiorstwa, są coraz mniej
optymistyczni. Spadek rentowności jest efektem rosnących kosztów, w tym szczególnie surowców i pracy.
Eksporterzy zgłaszają pogorszenie własnej kondycji. Jest to grupa przedsiębiorstw, która boryka się z silnie
rosnącymi kosztami produkcji i kosztami pracy. Odsetek firm rentownych w grupie eksporterów zmniejszył
się dość wyraźnie drugi kwartał z rzędu, podobnie zmniejszyła się mediana rozkładu wskaźnika
rentowności. Zagregowane zyski jednak nadal w tej grupie rosną, na co wpływ ma m.in. poprawa kondycji
branży paliwowej i górnictwa (największe firmy należące do tych branż są jednocześnie eksporterami).
Oczekiwania tej grupy, podobnie jak prognozy eksportu na najbliższy kwartał, pozostają (mimo pogorszenia
ocen bieżących) optymistyczne. Za główny problem firmy eksportujące uważają w dalszym ciągu wahania
(a w niektórych przypadkach również poziom) kursu złotego (co sugeruje problemy z zarządzaniem
ryzykiem walutowym). Natomiast bariera popytu pozostaje tam niska – poziom wykorzystania mocy
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produkcyjnych kształtuje się tam nieprzerwanie od 2010 r. powyżej wskaźnika dla firm sprzedających
wyłącznie w kraju.
Wykres 11 Opłacalność eksportu

Wykres 12 Bariera kursu walutowego
rzeczywiste kursy euro i dolara
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oraz

Wykres 13 Notowania cen ropy naftowej

Wykres 14 Notowania cen węgla

Źródło: http://www.inwestinfo.pl/notowania-naswiecie/notowania-surowcow-online/wykres/ropa-fcfdiusdbarylka-156.htm

Źródło:http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla/?zakre
s=4

Utrzymało się wyraźne zróżnicowanie sytuacji pomiędzy branżami, w szczególności względnie wysokie
na początku 2017 r. ceny surowców doprowadziły do wzrostu zysków górnictwa i sektora paliwowego.
W górnictwie węglowym wynik finansowy netto wzrósł do poziomu nie notowanego od 2011 r. i wyniósł
niespełna 0,9 mld zł (o 1,2 mld zł więcej niż w I kw. 2016 r.). Był to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu
cen węgla na rynkach światowych. W efekcie podwyżek cen sprzedaż górnictwa zwiększyła się o 39%,
podczas gdy koszty sprzedaży wzrosły zaledwie o 5%, w tym koszty pracy i zatrudnienie zmniejszyły się
(rosły jednak koszty usług obcych, co może sugerować zmiany w sposobie zatrudniania, a dokładniej wzrost
znaczenia umów cywilno-prawnych lub wykorzystania usług spółek zewnętrznych). Mimo poprawy
wyników finansowych (wzrosły nie tylko zagregowane zyski, ale i odsetek firm rentownych - o 20 pp. do
62,5%), same spółki górnicze zaczęły tracić entuzjazm co do perspektyw stojących przed branżą (choć na tle
pozostałych firm są nadal dość optymistyczne w ich ocenie). Warto zauważyć, że kooperanci i dostawcy
branży górniczej nie obserwują poprawy kondycji tego sektora2. Również sektor paliwowy zawdzięcza
wzrost zysków wzrostowi cen na rynkach światowych – wynik finansowy zwiększył się w tej branży w ciągu
roku o 1,6 mld zł i wyniósł 1,7 mld zł. Ceny ropy naftowej podniosły się w tym okresie ponad dwukrotnie,

Takie wnioski płyną z analizy odpowiedzi na pytanie otwarte o bariery rozwoju, których udzielili niektórzy kooperanci branży
górniczej w czerwcu br.
2
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w efekcie czego koszty sprzedaży branży były wyższe o 39% (w tym koszty importu surowców uległy niemal
podwojeniu). Choć ceny paliw na rynku krajowym zwiększyły się w znacznie mniejszym stopniu niż ceny
ropy, dynamika sprzedaży podniosła się silniej niż koszty – o 46%. Osiągnięcie tego wzrostu nie wymagało
przy tym większych nakładów pracy (zatrudnienie wzrosło o 0,5%) i znaczniejszego podwyższenia płac
(zwiększyły się one o 3,8%). W rezultacie tych pozytywnych zjawisk odsetek firm rentownych w branży
wzrósł względem 2016 r., razem z medianą rozkładu rentowności obrotu netto (z 2,6% w poprzednim roku
do 5,1%).
Wykres 15 Mediana rozkładu wskaźnika
rentowności obrotu netto w klasach wg eksportu
eksporter
nieeksporter

5
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nieeksporter Przet.

Wykres 16 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej w
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Wzrostowi sprzedaży w budownictwie towarzyszył wyraźny wzrost kosztów, który ze względu na silną
konkurencję (jak również kryteriami cenowymi wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych)
trudno jest przerzucić na ceny. Ogólna ocena sytuacji w sektorze budowlanym pozostaje niejednoznaczna.
Choć cała sekcja zanotowała straty, to poszczególne firmy budowalne z dużym optymizmem oceniają bieżące
zmiany koniunktury oraz perspektywy na najbliższe miesiące. Poprawa nastrojów wynika ze wzrostu
sprzedaży i przychodów. Jednocześnie rosną też koszty, w tym głównie koszty pracy (w przypadku
budownictwa są to przede wszystkim koszty usług obcych, ze względu na bardzo duży udział prac
podwykonawczych) oraz koszty wykorzystywanych do budowy materiałów (m.in. ze względu wzrost cen).
Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej kształtuje się w ostatnich latach znacznie poniżej
wskaźnika cen produkcji przemysłowej (skąd pochodzą najważniejsze produkty wykorzystywane w
budownictwie). Silna konkurencja w branży budowlanej utrudnia podwyżki cen. Sytuacja na poziomie
przeciętnego przedsiębiorstwa w branży nadal pozostaje więc słaba (wskaźnik ocen sytuacji bieżącej BOSE
jest na tle innych sekcji bardzo niski, podobnie niski jest odsetek firm rentownych – tylko połowa firm
wykazała zyski w I kw. br.). Mimo to, prognozy sektora budowlanego należą do najbardziej optymistycznych
na tle innych sekcji – osiągnęły one obecnie optymizm prognoz z lat 2014-2015. Trzeba jednak zaznaczyć, że
w całym badanym okresie oceny sekcji budownictwo odznaczają się silniejszymi wahaniami niż w całej
próbie (ze względu na cykle o większej amplitudzie).
Mimo poprawy kondycji osiągniętej dzięki wzrostowi sprzedaży, handel detaliczny nadal osiąga słabe
wyniki. Sytuacja w handlu poprawia się relatywnie wolno, w tym w handlu detalicznym oceny kondycji
pozostają nadal słabe na tle próby i pozostają znacznie poniżej średniej. Szczególnie pesymistyczne
nastawienie mają mniejsze sklepy detaliczne, choć jednocześnie to właśnie tutaj widoczny jest największy
wzrost wskaźników względem ostatnich lat. Najczęściej wymienianym przez handel detaliczny problemem
jest wysoka konkurencja. Co warto podkreślić, bariera ta jest jednak wyraźnie wyższa w dużych firmach
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(powyżej 49 pracowników) niż w mniejszych sklepach. Ankietowane firmy handlowe wskazują również
problemy ze znalezieniem pracowników oraz rosnące oczekiwania płacowe, co znajduje odzwierciedlenia
w dynamice kosztów pracy. Te ostatnie rosną obecnie w handlu detalicznym w tempie dwucyfrowym, tj.
szybciej niż sprzedaż. Rentowność sektora handlowego, w tym szczególnie sklepów detalicznych, pozostaje
niska – wyraźnie poniżej średniej. W swojej własnej ocenie satysfakcjonujący poziom rentowności ze
sprzedaży krajowej uzyskuje obecnie 30% sklepów detalicznych (w całej próbie ok. 50%). W przypadku
większych podmiotów poziom satysfakcji jest wyraźnie większy. Sklepy detaliczne, podobnie jak inne
branże, będą próbowały poprawić swoją zyskowność poprzez redukcję kosztów i usprawnienia
organizacyjne (w sumie ponad 70% firm z niskimi zyskami ma takie plany). Prognozy sformułowane przez
ten sektor zakładają, co prawda, dalszą poprawę sytuacji, ale ich optymizm jest obecnie mniejszy niż
przeciętnie w próbie.
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Ramka 1. Jak rosnąca konkurencja wpływa na perspektywy rozwoju? (wyniki ankiety AR NBP)
Po raz pierwszy w ciągu ostatnich siedmiu lat ankietowane firmy wyraźnie niedoszacowały
koniunkturę w kraju. Rok temu przedsiębiorstwa oczekiwały wyraźnego pogorszenia koniunktury
krajowej. Obecnie uważają jednak, że kondycja polskiej gospodarki poprawiła się i jest najlepsza od ośmiu
lat. Taki rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a ich realizacją pojawił się po raz pierwszy w badaniach AR.
Wyjaśnienie tej pomyłki kryje się w czynnikach stojących za poprawą sytuacji w kraju, w szczególności w
efektach działania programu Rodzina 500+. Przedsiębiorstwa nie potrafiły właściwie ocenić skutków
programu, zapewne dlatego, że jest on zjawiskiem nowym. Ważną rolę odegrała również odczuwana rok
temu zwiększona niepewność co do przyszłości, warunków funkcjonowania i otoczenia firm, która mogła
mieć wpływ na prognozy. Należy jednak podkreślić, że w ciągu roku sytuacja samych respondentów
poprawiła się tylko nieznacznie (choć oceny te są silnie skorelowane z ocenami sytuacji w kraju). Ponadto,
poprawa ta miała miejsce tylko w niektórych branżach i klasach, w tym głównie w budownictwie,
oczekującym wzrostu inwestycji dzięki uruchomieniu środków pomocowych UE oraz w firmach
oferujących dobra konsumpcyjne (mających swoje źródło we wzroście popytu gospodarstw domowych).
Mimo dobrej koniunktury w kraju i korzystnych warunków dla inwestycji, przedsiębiorstwa z
mniejszym, niż rok temu, zainteresowaniem myślą o dalszym rozwoju. Co więcej, ankietowani oczekują
dalszej niewielkiej poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w tym zarówno warunków
gospodarczych w kraju, jak i własnej kondycji. Jednocześnie, odsetek firm deklarujących podjęcie działań
w kierunku dalszego rozwoju w perspektywie kolejnych 2-3 lat uległ wyraźnemu zmniejszeniu względem
poprzedniego roku (wyjątek stanowiły firmy budowlane i największe podmioty w próbie). Powstaje
zatem pytanie, czy przedsiębiorstwa ponownie nie doszacują prognoz – tym razem własnego rozwoju? A
w związku z tym, czy możemy oczekiwać poważniejszych inwestycji (związanych z rozwojem firm) w
ciągu kolejnych paru lat? Bez tego typu działań sytuacja polskiego sektora przedsiębiorstw może się
znacznie pogorszyć, na co wskazują zarówno rosnące ceny surowców i zwiększające się koszty płac, jak i
niska konkurencyjność polskich produktów, które bez innowacji mogą być coraz mniej konkurencyjne (w
szczególności cenowo). A przy tym warunki raczej sprzyjają inwestycjom – poziom oszczędności sektora
przedsiębiorstw jest wysoki, a dostępność kredytu bankowy oceniana jest jako wysoką, a oprocentowanie
– względnie niskie. Skąd zatem ostrożność przedsiębiorców w myśleniu o rozbudowie?
W ocenie polskich przedsiębiorstw jednym z najważniejszych czynników hamujących rozwój jest
zachowanie się ich konkurentów rynkowych. Problem niskiego tempa rozwoju wydaje się jednak tkwić
w samym nastawieniu przedsiębiorców do zmian i rozwoju, co jednak trudno przeanalizować na bazie
dostępnych danych. Niemniej warto zauważyć, że ankietowani rzadko uważają „brak koncepcji 3” za
przyczynę niskiego tempa rozwoju (taki powód podało 4% firm oczekujących regresu lub stabilizacji
własnej sytuacji i były to wyłącznie mniejsze przedsiębiorstwa, tj. zatrudniające poniżej 500 pracowników).
Najczęściej (26% odpowiedzi) wymienianym powodem decyzji o braku poważniejszych działań
związanych z rozbudową, zwiększeniem sprzedaży czy modernizacją firmy, jest wysoka konkurencja na
rynku. Jak się jednak okazuje jest to dla przedsiębiorców nie tylko hamulec rozwoju, ale też czynnik, który
jest głównym powodem potrzeby unowocześnienia przedsiębiorstwa (tak uważa 39% firm). A zatem
wysoka konkurencja z jednej strony hamuje działania rozwojowe, z drugiej zaś wymusza potrzebę
dorównania konkurentom pod względem nowoczesności technologii i stosowanych rozwiązań (w sumie
niewiele firm prezentuje oba takie poglądy naraz). Podobne opinie mają zarówno firmy, które chcą się
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rozwijać, jak i przedsiębiorstwa, które nie mają takich planów. We wcześniejszych badaniach
prowadzonych przez NBP zarysowała się zbliżona teza. Badania te pokazały bowiem, że otoczenie
przedsiębiorstwa jest najistotniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za wprowadzanie innowacji. Jeśli
zatem konkurencja wprowadza innowacje, przedsiębiorstwo, które chce zachować swoją pozycję rynkową
również jest zmuszone to zrobić. Zachowanie się konkurentów jest dla firm kluczowe. Przedstawione tu
dane sugerują jednak, że część jednostek nie jest gotowych na walkę z konkurencją (np. są lub postrzegają
swoją sytuację ekonomiczną jako słabą). Takie firmy nie podejmują wyzwań i rezygnują z dalszego
rozwoju. Powyższe wnioski dotyczą większości analizowanych klas, a do wyjątków należą
przedsiębiorstwa największe, w tym oferujące dobra energetyczne, dla których zachowanie konkurencji
nie jest istotnym czynnikiem zmian (tu większym problemem są m.in. zmiany legislacyjne czy brak
finansowania). Podsumowując, szybszy rozwój sektora przedsiębiorstw byłby zatem możliwy, o ile firmy
uświadomiłyby sobie jego potrzebę nie czekając na zachowanie konkurencji (stosowały strategię ucieczki
do przodu), względnie podjęłyby walkę konkurencyjną. Ponadto, przeprowadzona analiza sugeruje, że
rozwój firm w danej branży może być silnie warunkowany istnieniem lidera (niekoniecznie jednego) i
przyjętej przez niego strategii działania.
Wykres 17 Oceny i prognozy sytuacji w kraju
oceny
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Poza silną konkurencją rynkową również zmienność przepisów wpływa na rozwój firm. Zarówno
wyniki SM, jak i AR pokazały niezależnie, że wśród innych czynników (nie związanych z działaniami
konkurencji), które będą w najbliższych miesiącach miały potencjalnie negatywny wpływ na sytuację firm,
a tym samym mogą obniżać skłonność do inwestycji i rozwoju, ankietowani wymieniają zmiany
legislacyjne, w tym zwłaszcza oskładkowanie umów cywilno-prawnych (co jest ważne w ocenie zarówno
małych, jak i dużych przedsiębiorstw, w szczególności dla branż usługowych). Negatywnie oddziaływać
na kondycję przedsiębiorstw będą również (rosnące w ostatnim okresie) problemy z odzyskaniem
należności oraz wysokie ceny surowców. Analiza czynników zmian sytuacji przedsiębiorstw wskazuje
również, że program Rodzina 500+ nie będzie miał większego wpływu na poprawę kondycji firm. Był to
co prawda jeden z ważnych elementów decydujących o pozytywnych ocenach stanu koniunktury
krajowej, ale jednocześnie czynnik ten nie jest istotnie powiązany korelacyjnie z oceną sytuacji firm.
Jedynie przedsiębiorstwa oferujące usługi nierynkowe oraz handel detaliczny oceniają efekty programu
za nieco bardziej istotne dla własnej kondycji, ale nawet tutaj rosnący popyt krajowy i planowane

3

Brak koncepcji, czyli brak pomysłu w jakim kierunku czy w jaki sposób (jaką drogą) firma powinna się rozwijać.
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unowocześnienie firmy wymieniane są jako ważniejsze przyczyny tej poprawy (są to jednocześnie
najważniejsze czynniki decydujące o poprawie sytuacji w innych branżach i klasach).
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Wykres 20 Czynniki odpowiedzialne za
spodziewaną poprawę sytuacji (średnia ocena)

Wykres
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Polska na tle UE
Mimo, że ankietowane firmy dobrze oceniły sytuację polskiej gospodarki, to w świetle badań
międzynarodowych (odczytów wskaźnika ESI4 oraz wskaźnika PMI) oceny koniunktury w Polsce są
słabsze na tle innych krajów europejskich. Niższy poziom wskaźnika ESI ma obecnie jedynie Grecja,
Słowacja, Dania i Rosja, tylko nieco lepiej kształtuje się pozycja Polski, jeśli porównamy krajowe wskaźniki
PMI. Tego rodzaju niski optymizm nie znajduje uzasadnienia w dynamice PKB, indeksach produkcji czy
nawet indeksach giełdowych (choć te ostatnie trudno jest porównywać w czasie ze względu na zmiany w
systemie OFE).

Economik
sentiment
indicator,
Źródło:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=teibs010&language=en
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Wykres 23 Wskaźnik ESI – stan na maj 2017 r.

Wykres 24 Wskaźnik PMI – stan na maj 2017 r.
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Wykres 25 Notowania giełdowe – polski WIG20

Wykres 26 Notowania giełdowe – niemiecki DAX

Źródło: http://www.inwestinfo.pl/notowania-naswiecie/gieldy-swiatowe-online/wykres/wig20-67.htm

Źródło: http://www.inwestinfo.pl/notowania-naswiecie/gieldy-swiatowe-online/wykres/niemcy-dax-2.htm

Niepewność otoczenia i perspektyw
Wykres 27 Oceny niepewności
-8

Wykres 28 Oceny niepewności w
detalicznym w podziale na wielkość firm
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Dalsza poprawa otoczenia biznesowego i utrzymanie pozytywnych perspektyw sprzedażowych na
III kw. br. przełożyły się na obniżenie niepewności odczuwanej przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie
zmniejszyła się dotkliwość większości barier rozwoju, w tym też problemów związanych ze zmieniającymi
się często przepisami i niejasnymi lub niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi, które stanowią ważny
aspekt postrzeganej niepewności. W nieco odmiennej sytuacji znalazły się sklepy detaliczne, przede
wszystkim duże. Firmy te wykazują w ostatnich miesiącach zwiększającą się niepewność, związaną
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najprawdopodobniej z pracami nad wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedzielę. Negatywny wpływ
na postrzeganą niepewność otoczenia może mieć również wysoki poziom konkurencji. W pozostałych
sekcjach PKD nie widać zależności zaobserwowanych w handlu, tj. silnego wzrostu niepewności w dużych
przedsiębiorstwach, przy nierosnącej niepewności w małych podmiotach.

Prognozy sytuacji ekonomicznej
W świetle prognoz i oczekiwań na III kw. 2017 r. oraz na najbliższe 12 miesięcy kondycja sektora
przedsiębiorstw powinna się jeszcze nieznacznie poprawić. Optymizm oczekiwań wzrósł w większości
branż i klas, w tym dalszą wyraźna poprawę obserwujemy wśród firm budowalnych, oczekujących
rozpoczęcia inwestycji finansowanych ze środków pomocowych UE. Rośnie też przeświadczenie
przedsiębiorstw o utrwalaniu się dobrej koniunktury. Poza poprawą prognoz kondycji firm, wskazuje na to
również spadek niepewności oraz wzrost optymizmu prognoz cząstkowych, o czym mowa jest w dalszej
części raportu.
Wykres 29 Kwartalne prognozy sytuacji

Wykres 30 Roczne prognozy sytuacji
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Popyt i sprzedaż
Bieżąca sytuacja popytowa w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych jest bardzo dobra. W I kw. 2017 r.
dynamika sprzedaży krajowej i zagranicznej silnie przyspieszyła, przy czym w przypadku sprzedaży
krajowej wzrost miał w większej mierze charakter nominalny i wynikał z silnych wzrostów cen w nielicznych
działach przemysłu z branży surowcowej5. Potwierdzeniem bardzo korzystnej sytuacji popytowej w I kw.
2017 r. jest również znaczący wzrost odsetków przedsiębiorstw, które w relacji rocznej odnotowały dodatnią
dynamikę sprzedaży. Bardzo niski odsetek przedsiębiorstw deklarujących problemy z popytem jako barierę
rozwoju oraz wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i ocen stanu zapasów produktów
gotowych i towarów sugerują, że bardzo dobre warunki popytowe utrzymały się również w II kw. 2017 r.
Wykres 32 Nominalna dynamika r/r przychodów
ze sprzedaży (dane kwartalne)

Wykres 33 Realna (wg PPI) dynamika
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne)

r/r

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wykres 34 Odsetek przedsiębiorstw, które
zanotowały wzrost sprzedaży w relacji rocznej

Wykres 35 Bariera popytu (s.a.) i stopień
wykorzystania mocy produkcyjnych (s.a.)

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Ponieważ dane nt. deflatora przychodów w sektorze przedsiębiorstw nie są dostępne, do urealnienia przychodów stosowany
jest wskaźnik cen producenta w przemyśle (PPI). Przyjęte rozwiązanie zakłada, że dynamika cen w przemyśle stanowi relatywnie
dobre przybliżenie dynamiki cen w całym sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Silne wzrosty cen producenta w branży
surowcowej (górnictwo i kopalnictwo, produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja metali) w ostatnim
kwartale przyczyniły się prawdopodobnie do istotnego przeszacowania nieobserwowalnego wskaźnika cen dla przychodów w
sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.
5

15

Szybki Monitoring NBP

Popyt i sprzedaż

Wykres 36 Luka zapasów (s.a., saldo odpowiedzi: Wykres 37 Nominalna dynamika zapasów
„za małe zapasy” – „za duże zapasy”)

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wykres 38 Odsetek przedsiębiorstw, które Wykres 39 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu,
odnotowały wzrost zapasów w relacji rocznej
zamówień i produkcji

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Perspektywy rozwoju sytuacji popytowej w następnym kwartale są korzystne i mają trwałe podstawy.
Kształtowanie się wskaźników prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji pozwala oczekiwać, że
pozytywne tendencje w zakresie popytu i sprzedaży będą kontynuowane również w III kw. br. Analizowane
wskaźniki nie tylko notują wartości wyraźnie przekraczające długo i krótkookresowe średnie, ale również
od ponad roku wykazują tendencje wzrostowe 6. Podobnie kształtowanie się prognoz trwałego komponentu
popytu wskazuje, że w ocenie przedsiębiorstw źródłem zmian sytuacji popytowo-sprzedażowej nie są
wydarzenia jednorazowe, ale zjawiska o bardziej trwałym charakterze.
Czynnikiem odpowiedzialnym za oczekiwaną poprawę sytuacji popytowej w III kw. br. jest popyt
krajowy. Zazwyczaj – m.in. ze względu na zjawisko selekcji 7 – eksporterzy formułują wyraźnie lepsze
prognozy popytu niż nie eksporterzy. Jednakże w III kw. 2017 r. eksporterzy oczekują wyhamowania
dynamiki eksportu. Może być to związane z w aprecjacją złotego względem głównych walut, która miała

W ostatnim kwartale odnotowano co prawda niewielki spadek wskaźnika prognoz zamówień, ale nie ma to wpływu na ogólną
pozytywną ocenę perspektyw rozwoju popytu i sprzedaży – rosnące wskaźniki prognoz popytu i produkcji sugerują, że
niewielkie wyhamowanie dynamiki liczby zamówień zostanie skompensowane przez ich większą wartość.
7 W świetle literatury dotyczącej determinantów działalności eksportowej (np. Hagemejer, Jan [2006]: Czynniki wpływające na
decyzję przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych, Bank i Kredyt, 7, str. 30-43) przedsiębiorstwa
podejmujące działalność eksportowe cechują się wyższą produktywnością niż nieeksporterzy.
6
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miejsce w II kw. br., która choć nie stanowi istotnej bariery dla rozwoju wolumenu eksportu (por. Wynik
finansowy, rentowność i koszty) wpływa na wartość eksportu wyrażoną w PLN8. Ważnym ograniczeniem
dla dalszego rozwoju eksportu jest natomiast koniunktura u najważniejszych partnerów handlowych Polski
– obecna dynamika sprzedaży zagranicznej jest na tyle wysoka, że jej dalsze przyspieszenie w krótkim i
utrzymanie w dłuższym okresie wymagać będzie wyraźnego ożywienia gospodarczego w strefie euro, w
tym przede wszystkim w gospodarce niemieckiej. Aktualnie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi polskiego
eksportu jest relatywnie wysoka dynamika wymiany handlowej w strefie euro9.
Wykres 40 Prognozy popytu wg klas eksportu (s.a.) Wykres 41 Wskaźniki eksportowe (s.a.)

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Korzystne warunki popytowe mogą skłaniać przedsiębiorstwa do inwestowana w rozbudowę potencjału
lub podwyższania cen własnych. Rosnące w II kw. br. stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz
luka zapasów wskazują, że niektóre przedsiębiorstwa mogą napotykać na trudności w bieżącym
zaspokajaniu popytu przy aktualnym poziomie cen. W II kw. 2017 r. odnotowano wzrost luki zapasów
(różnicy pomiędzy odsetkami przedsiębiorstw ze zbyt małymi zapasami i przedsiębiorstw o nadmiernych
zapasach), mimo że w I półroczu 2017 r. przedsiębiorstwa zwiększyły stan wszystkich kategorii zapasów w
tempie najwyższym od ok. 5 lat. Kształtowanie się prognoz popytu, zamówień i produkcji sugeruje zaś, że
problem ten może się w kolejnym kwartale nasilić oraz że jego dominującym źródłem nie będą czynniki o
charakterze jednorazowym. Tym samym przedsiębiorstwa mają ekonomiczne bodźce do tego, by
inwestować w rozbudowę potencjału lub podnosić ceny własne. W świetle deklaracji przedsiębiorstw popyt
jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym inwestycjom, ale jego pozytywny wpływ na inwestycje jest
niwelowany przez niesprzyjające otoczenie prawno-podatkowe (por. Czynniki wpływające na inwestycje).
Z drugiej zaś strony proinflacyjny charakter uwarunkowań popytowych osłabiają prognozowane spadki cen
materiałów i surowców (por. Polityka cenowa i prognozy cen).

Dla okresu od I kw. 2007 r. do IV kw. 2016 r. współczynnik korelacji pomiędzy realną roczną dynamiką sprzedaży zagranicznej
a roczną dynamiką kursu EUR/PLN wynosi ok. -70%.
9 Polscy eksporterzy jako uczestnicy globalnych łańcuchów wartości dodanej korzystają na wzroście eksportu głównych
partnerów handlowych.
8
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Wykres 42 Nominalna dynamika r/r przychodów
ze sprzedaży w przekroju wg PKD (dane
kwartalne)

Wykres 43 Wskaźnik (s.a.) prognoz popytu wg
PKD

Źródło: Szybki Monitoring NBP
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wykres 44 Stopień wykorzystania
produkcyjnych (s.a.) wg PKD

mocy

Wykres 45 Nominalna dynamika r/r przychodów
ze sprzedaży krajowej wg przeznaczenia produkcji
(dane kwartalne)

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wykres 46 Wskaźnik (s.a.) prognoz popytu wg
przeznaczenia produkcji

Wykres 47 Stopień wykorzystania mocy
produkcyjnych (s.a.) wg przeznaczenia produkcji

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Sytuacja popytowa w sektorze przedsiębiorstw wykazuje silnie zróżnicowanie w przekroju branżowym
– szczególną uwagę zwraca sytuacja w budownictwie, transporcie oraz wśród producentów dóbr
konsumpcyjnych. W przypadku budownictwa w I kw. 2017 odnotowano silną poprawę dynamiki
sprzedaży, która – jakkolwiek wciąż była niższa niż w przetwórstwie przemysłowym, handlu, transporcie i
pozostałych usługach – pierwszy raz od ok. 2 lat przyjęła dodatnią wartość. Silny wzrost wykorzystania
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mocy produkcyjnych w II kw. br. oraz korzystne prognozy na III kw. br. pozwalają oczekiwać, że sprzyjające
warunki popytowe w budownictwie utrzymają się również w najbliższym okresie. Czynnikiem
ograniczającym wzrost przychodów branży budowalnej mogą się jednak okazać relatywnie niskie
możliwości produkcyjne, którym nie towarzyszą plany intensywnych inwestycji w rozbudowę potencjału 10.
Utrzymuje się bardzo dobra sytuacja popytowa w transporcie. Wysokiej dynamice sprzedaży w I kw. 2017
r. towarzyszy najwyższy w przekroju branżowym stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w II kw. oraz
korzystne prognozy popytowe na następny kwartał. Tym samym nie zaobserwowano jak dotąd, aby wejście
w życie przepisów dotyczących płacy minimalnej w niektórych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego miało wyraźnie negatywny wpływ na przychody branży transportowej. Sprzyjające
uwarunkowania popytowe znajdują odzwierciedlenie w korzystnych prognozach inwestycji branży
transportowej, szczególnie w horyzoncie rocznym. Gwałtownie obniżyły się prognozy popytu producentów
dóbr konsumpcyjnych. Spadek zaobserwowano wśród producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, a
równocześnie nie zaobserwowano go wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych i podmiotów
świadczących usługi konsumenckie. Może to sugerować korektę nadmiernie optymistycznych prognoz na I
i II kw. 2017 r. – pomimo silnego wzrostu wskaźnika prognoz popytu 11, zarówno dynamika przychodów, jak
i stopień wykorzystania mocy produkcyjnych wśród producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych
kształtowały się w analizowanym okresie bardzo stabilnie.

Czynnikiem, który może potęgować problemy z nadmiernym popytem jest specyfika usług budowlanych, ograniczająca
możliwość tworzenia zapasów produktów i usług gotowych. Równocześnie jednak usługi budowlane są często świadczone w
oparciu o podwykonawstwo i leasing maszyn, co w pewnym stopniu pozwala zrównoważyć zróżnicowanie popytu w wymiarze
przekrojowym oraz jego wahania w wymiarze czasowym.
11 Prawdopodobną przyczyną wzrostu prognoz popytu wśród producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych był oczekiwany
silny wpływ popytowy programu Rodzina 500+.
10
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Oceny
W I kw. 2017 r. wzrost zatrudnienia utrzymywał się na poziomie z końca 2016 r. Od trzech lat więcej firm
zwiększa zatrudnienie niż je obniża. Dane dla całej populacji przedsiębiorstw, dostępne dla I kw. 2017 r.
pokazują, że zatrudnienie wzrastało w zbliżonym tempie co w kwartałach poprzednich i zwiększyło się w
ciągu roku w ok. połowie przedsiębiorstw. W II kw. 2017 r. utrzymała się wyraźna przewaga udziału firm,
w których zatrudnienie wzrosło w ujęciu rocznym nad udziałem je redukujących (dane SM NBP). Tempo
tego wzrostu utrzymywało się, pomimo że w I kw. 2017 r. wygasały już ew. efekty regulacji z początku 2016
r., dotyczących rynku pracy i zatrudnienia12, skutkujących zastępowaniem umów cywilno-prawnych
umowami o pracę, a więc i wzrostem zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia był przede wszystkim zasługą
sektora prywatnego, ale również i publicznego, co nie jest typową sytuacją – w I kw. 2017 r. dynamika
zatrudnienia zwiększyła się w sektorze publicznym skokowo13.
Wykres 48 Rzeczywiste zmiany zatrudnienia Wykres 49 Udział firm o rosnącym r/r zatrudnieniu
(odsetek firm; zmiany zatrudnienia o co najmniej oraz przeciętnej płacy (zmiany o co najmniej 1%)
70
1%)
50

65

48
60

46

55

44
42

50

40
38

45

36

40

34

35

32

30

30
2012

2013

2014

wzrost r/r

Źródło: Szybki Monitoring NBP

2015

2016

spadek r/r

2017

2012

2013

2014

wzrost zatrudnienia

2015

2016

2017

wzrost płac

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wzrost ogólnego zatrudnienia był w I kw. 2017 r. przede wszystkim wynikiem rozszerzania zatrudnienia
w firmach sprawozdających się nieprzerwanie od co najmniej roku, w mniejszym stopniu wynika z
pojawiania się nowych14 przedsiębiorstw, inaczej niż miało to miejsce w 2016 r. Rola „nowych” firm w
budowaniu zatrudnienia największa jest w usługach, choć i tu saldo zatrudnienia dla firm pojawiających się
i znikających z analizowanej próby przedsiębiorstw jest niższe niż przyrost zatrudnienia w
przedsiębiorstwach istniejących przez cały rok. Warto zauważyć, że usługi (wraz z handlem) mają nadal
duży wpływ na wzrost zatrudnienia w całej populacji. Relatywnie wysoka dynamika zatrudnienia
obserwowana jest też w przemyśle przetwórczym, przy czym odpowiadają za nią obecnie przedsiębiorstwa

Np. minimalna stawka godzinowa czy ujednolicenie zasad obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich form
zatrudnienia.
13 Było to przede wszystkim efektem przekształceń własnościowych, a zwłaszcza zmiany większościowego udziału z prywatnego
na publiczny w jednym z przedsiębiorstw kolejowych. W przedsiębiorstwach publicznych nie zmieniających sektora własności
w ciągu ostatniego roku zatrudnienie nadal spadało, choć dynamika wzrosła.
14 Nowe firmy w F01/I01 to niekoniecznie nowopowstałe przedsiębiorstwa, tj. mogą to być jednostki, które przedtem nie miały
obowiązku sprawozdawczego. Firmy znikające z ewidencji także niekoniecznie przestają działać w rzeczywistości, tj. mogą
przestać być objęte obowiązkiem sprawozdawczym, np. z powodu zmniejszenia zatrudnienia.
12
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kontynuujące działalność. Spadek zatrudnienia w budownictwie, górnictwie oraz w energetyce
spowodowany jest głównie ograniczaniem zatrudnienia w istniejących firmach. W górnictwie silny spadek
zatrudnienia jest rekompensowany w dużym stopniu, choć nie całkowicie, wskutek przekształceń
przedsiębiorstw, tj. pojawiania się „nowych” firm w ewidencji.
Wykres 50 Dynamika zatrudnienia w branżach

Wykres 51 Dynamika zatrudnienia w sektorach
własności (korekta dotyczy firmy kolejowej, która
zmieniła sektor z prywatnego na publiczny)
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Wykres 52 Roczne zmiany zatrudnienia w
podziale na firmy sprawozdające się w 2 kolejnych
latach oraz „nowe” i „znikające” z F01/I01 (w tys.
osób)

Wykres 53 Roczne zmiany zatrudnienia w I kw.
2017 r. wg branż (w tys. osób)
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Dynamika kosztów pracy w I kw. 2017 r. przyspieszyła, w związku z rosnącą dynamiką zatrudnienia oraz
utrzymaniem dynamiki przeciętnych wynagrodzeń i osiągnęła nienotowany od 8 lat wynik (ponad 9%).
Pomimo to udział kosztów pracy w kosztach całej działalności operacyjnej spadł, bowiem rosnąca produkcja
była źródłem jeszcze szybszego wzrostu kosztów zużycia materiałów. Spadł również udział kosztów usług
obcych, pomimo także rekordowej od 5 lat dynamiki.
W I kw. 2017 r. utrzymały się pozytywne tendencje w zakresie zmian płac i zatrudnienia. W klasyfikacji ze
względu na realne zmiany kosztów wynagrodzeń, przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia
najliczniejszą pozostaje grupa przedsiębiorstw, w których realny wzrost funduszu płac miał dwa źródła –
zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wzrost przeciętnych wynagrodzeń. Mimo powrotu inflacji grupa ta była
tylko nieznacznie słabsza niż rok wcześniej. Wysoki jest też udział przedsiębiorstw, w których wzrosły
koszty pracy, pomimo stabilnego bądź spadającego zatrudnienia, a więc przy jednoczesnym silniejszym
wzroście średniej płacy. Zwiększył się nieco udział przedsiębiorstw najsłabszych, tj. takich, w których
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spadały i zatrudnienie, i płace. Najwyraźniejszy wzrost dynamiki kosztów wynagrodzeń nastąpił w
usługach, wraz z handlem. Wysoką dynamikę tych kosztów osiągnęły również firmy eksportujące, zwłaszcza
eksporterzy wyspecjalizowani oraz przedsiębiorstwa z większością udziałów zagranicznych.
Tabela 1 Zatrudnienie: struktura, dynamika r/r
(wraz ze zmianą wskaźnika kw/kw) oraz skala
wpływu zmian zatrudnienia na dynamikę w
I kw. 2017 r.
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Prognozy
Zatrudnienie w dalszym ciągu będzie rosnąć, a tempo tego wzrostu może dalej przyspieszać. Prognozy
zatrudnienia są bliskie rekordowym planom z przełomu lat 2007/2008. Jest to efektem wyraźnie rosnących
prognoz wzrostu zatrudnienia, przy jednoczesnym niewielkim nasileniu prognoz spadku. Wzrost
zatrudnienia przewidują nie tylko przedsiębiorstwa silne, w dobrej kondycji, oczekujące poprawy sytuacji
czy wzrostu popytu, ale też – w mniejszym stopniu – firmy przewidujące stabilną sytuację w najbliższej
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przyszłości. Zatrudnienia będzie wzrastać najszybciej w dużych firmach, a zwłaszcza w największych (2000
i więcej pracowników). W tych ostatnich prognozy zatrudnienia osiągnęły ponownie historyczne
maksimum15. Dynamika zatrudnienia będzie wysoka w większości branż – zarówno w przetwórstwie
przemysłowym, w transporcie, w handlu, w pozostałych usługach, jak i w budownictwie. Warto zauważyć,
że obecnie nawet wysokie oceny niepewności własnej sytuacji ekonomicznej nie powstrzymują od zamiarów
zwiększania zatrudnienia. To może tłumaczyć dlaczego, mimo nadal słabych prognoz inwestycji, firmy
produkujące dobra inwestycyjne planują wysoki wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorstwa publiczne, jeszcze w
2016 r. wyraźnie redukowały zatrudnienie, ale już trzeci kwartał z rzędu informują o dynamicznie rosnących
planach zatrudnienia. W III kw. br. prognozy firm publicznych są zbliżone do prognoz zatrudnienia w
firmach prywatnych. Najszybciej jednak zatrudnienie będzie nadal rosnąć w firmach z przewagą kapitału
zagranicznego. Wynika to m. in. z dużego udziału eksportu w przychodach takich firm, co zazwyczaj sprzyja
planom zwiększania zatrudnienia. Warto podkreślić, że prognozy zatrudnienia nie zawsze faktycznie są
realizowane – swoje plany zmian zatrudnienia na kolejny kwartał urzeczywistnia średnio ok. 2/3
przedsiębiorstw (nieco częściej spadek niż wzrost). Obecnie sprawdzalność prognoz jest nieco słabsza niż
średnio w dłuższym okresie. Na tle innych państw europejskich poziom zatrudnienia w Polsce jest
umiarkowany. Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu16 kształtuje się w Polsce nieco poniżej poziomu średniej
wartości dla Unii Europejskiej, natomiast jego dynamika jest wyższa.
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Dane dostępne od 2003 r.
Udział pracujących (w wieku 15—64 lata) w liczbie ludności ogółem (w tej samej grupie wiekowej)
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Wykres 61 Trudności ze znalezieniem pracowników
oraz wakaty
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2017 r.
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Wykres 63 Wskaźnik zatrudnienia wg Eurostatu w
I kw. 2017 r.
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Wśród najważniejszych barier rozwoju rosnącą rolę odgrywają problemy ze znalezieniem odpowiednich
pracowników. Należą one obecnie, wraz ze zmieniającymi się przepisami oraz otoczeniem prawnym, do
najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw. Rosnące trudności kadrowe wynikają nie tylko z wysokiego
popytu na pracę, ale i z ograniczeń podaży pracy. Przedsiębiorstwa informują o problemach ze znalezieniem
(przy obecnych płacach) odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz o nieobsadzonych
stanowiskach pracy. Problem z zapełnieniem wakatów zgłaszany jest już częściej niż w co trzecim
przedsiębiorstwie, a blisko połowa firm informuje o trudnościach ze znalezieniem osób o odpowiednich
kompetencjach. Trudności te odczuwane są szczególnie dotkliwie w przemyśle przetwórczym (połowa firm
ma nieobsadzone stanowiska), transporcie oraz w budownictwie. Relatywnie mniejsze znaczenie mają w
pozostałym przemyśle. Warto podkreślić, że choć na przełomie lat 2007-2008 trudności ze skompletowaniem
załogi były większe niż w II kw. br., to poszukiwanie pracowników jest obecnie mniej efektywne – problem
wakatów jest częściej zgłaszany przez przedsiębiorstwa.
Zapowiedzi przedsiębiorstw wskazują, że płace będą nadal rosnąć, ale prawdopodobnie tempo tego
wzrostu będzie zbliżone do dynamiki z poprzednich kwartałów. Wzrost liczby zatrudnionych, których
obejmą podwyżki wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału, nieco
wzrósł odsetek firm zwiększających płace. Jest to skutkiem częstszych planów zwiększania wynagrodzeń w
średnich firmach (50-250 zatrudnionych). Tradycyjnie częściej zwiększać płace będą przedsiębiorstwa w
dobrej i bardzo dobrej sytuacji. Natomiast wysokość podwyżek wynagrodzeń pozostaje zbliżona do
wyników poprzedniego kwartału.
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Wykres 64 Prognozy podwyżek płac

Wykres 65 Wysokośc podwyżek płac
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Wykres 66 Prognozy podwyżek płac w branżach

Wykres 67 Naciski na wzrost płac
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Wykres 68 Podwyżki płac a presja płacowa
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Brak wyraźnej tendencji wzrostowej wynagrodzeń (pomimo malejącego bezrobocia i rosnących
problemów kadrowych) może być skutkiem słabnącej presji na wzrost wynagrodzeń ze strony
pracowników, jak również zmieniająca się struktura zatrudnienia. Istnieje wiele przyczyn umiarkowanego
wzrostu wynagrodzeń. Jedna z nich to presja płacowa pracowników, która wprawdzie utrzymuje się na
podwyższonym poziomie, jednak osłabiła się, mimo spadającego bezrobocia (spadek bezrobocia nie jest
jedynie efektem wzrostu popytu na pracę, ale i malejącej jej podaży, co wynika m. in. z czynników
demograficznych). Trzeba jednak podkreślić, że naciski na podwyżki wynagrodzeń mają w dalszym ciągu
decydujące znaczenie dla zmian płac. W grupie firm, w których takich nacisków nie rejestruje się częstość
podwyżek płac jest niska i niewiele się zmienia w ostatnich latach. Ograniczenie presji i wyhamowanie
samego wzrostu płac to również skutek tego, że wzrastające zatrudnienie to po części słabiej płatne zajęcia,
niejednokrotnie podejmowane przez grupy społeczne mające mniejsze możliwości wywierania nacisków na
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rynku pracy, np. przez imigrantów. W grupach słabiej opłacanych przewidywana jest zresztą obecnie
zazwyczaj nieco wyższa dynamika płac niż w grupach lepiej opłacanych.

Wydajność pracy
Umiarkowane tempo wzrostu płac to również skutek relatywnego obniżenia dynamiki wydajności pracy.
Drugi kwartał z rzędu wzrost wydajności pracy był niższy niż wzrost wynagrodzeń, pomimo
obserwowanego wyhamowania dynamiki płac. Wzrost udziału firm, w których wydajność nie nadąża za
płacami miał miejsce w II kw. 2017 r. przede wszystkim w budownictwie (pomimo wzrostu dynamiki
wydajności w tej branży). Należy jednak dodać, że obecnie właśnie w budownictwie planuje się podwyżki
wynagrodzeń częściej niż w innych branżach. Warto też podkreślić dość oczywistą zależność – szybciej od
wydajności pracy rosnące wynagrodzenia są wyraźnie (i pozytywnie) zależne od nasilenia presji płacowej
(współczynnik korelacji wynosi 89%). Przy czym ta zależność działa nie tylko na poziomie jednostkowym,
ale też na poziomie całej próby – przy niskim poziomie ogólnej presji płacowej znacznie rzadziej
przedsiębiorstwa podnoszą wynagrodzenia ponad osiąganą wydajność nawet w przypadku nasilenia
nacisków płacowych w przedsiębiorstwie (np. w 2014 r. ok. 3-krotnie rzadziej niż obecnie).
Wykres 69 Dynamika
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Pomimo osłabienia wzrostu wydajności pracy w I kw. 2017 r., rosnące ceny spowodowały wzrost wartości
sprzedaży w przeliczeniu na zatrudnionego. Przyczyniły się do tego wzrastające w I kw. wskaźniki cen,
bowiem nominalnie dynamika wydajności pracy wzrosła. Analiza jednostkowa pokazuje, że w tym okresie
zwiększył się odsetek firm, które nominalnie poprawiły wydajność pracy, natomiast nieco zmniejszył się
udział przedsiębiorstw, które poprawiły ją realnie. Nadal jest to jednak ponad połowa populacji. Zwiększenie
nominalnej dynamiki wydajności wynikało z szybszego wzrostu wyników przedsiębiorstw od zatrudnienia.
W usługach utrzymuje się tendencja spadkowa i wydajność zmalała. Dane SM NBP pokazują, że w kolejnym
kwartale, tj. II kw. 2017 r., wydajność nominalnie nadal rosła w zbliżonym tempie i nadal była niższa niż
dynamika płac. Warto zauważyć, że o wydajności pracy nie decydują jedynie wyniki firmy, wynikające z
możliwości sprzedaży, ale też czynniki związane z kwalifikacjami pracowników, tj. dynamikę wydajności
osłabia brak odpowiednio przygotowanych pracowników, o czym coraz częściej informują przedsiębiorcy.
Przy spadającym bezrobociu coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych
osób mogą w przyszłości osłabiać dynamikę wydajności pracy.
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Wykres 71 Realna dynamika wydajności pracy (dane
kwartalne)
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Polityka cenowa i prognozy cen
Oceny
W II kw. 2017 r. wyhamowane zostały tendencje wzrostowe cen produktów, choć nadal więcej firm
podnosiło ceny niż je obniżało. Ceny zaczęły rosnąć w większości branż na jesieni 2016 r., a w usługach już
wcześniej (ceny produkcji sprzedanej przemysłu zaczęły rosnąć w ujęciu rocznym od września 2016 r., ceny
dóbr konsumpcyjnych od listopada) i w I kw. 2017 r. wzrost ten przyspieszył. W II kw. br. natomiast już
wyraźnie mniej przedsiębiorstw podnosiło ceny swoich produktów lub usług. Takie wyhamowanie było
obserwowane nie tylko w handlu, hurtowym i detalicznym, w pozostałych usługach oraz w przetwórstwie
przemysłowym, ale również w budownictwie.
Wykres 73 Faktyczne zmiany głównych Wykres 74 Zmiany cen w budownictwie, przetwórstwie
cen produktów lub usług oferowanych przemysłowym, handlu i pozostałych usługach
przez przedsiębiorstwa (% firm)
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Prognozy
Obserwowane w II kw. b.r. osłabienie prognoz cen powinno utrzymać się również w III kw., tj. wzrost
cen będzie wolniejszy niż na przełomie lat 2016/2017. Osłabiły się prognozy CPI w perspektywie rocznej,
przy czym zmniejsza się niepewność przedsiębiorstw co do kierunku i siły przyszłej inflacji.
Przedsiębiorstwa planują wprawdzie zwiększanie cen swoich produktów i usług, ale obniży się zarówno
zasięg takich podwyżek, jak i ich średnia. W praktyce nie wszystkie z planowanych podwyżek zostaną
zrealizowane, ale wiarygodność prognoz przedsiębiorstw, dotyczących wzrostu cen swoich produktów czy
usług poprawia się. Wskaźniki cen spadły w większości badanych przekrojów, np. w przetwórstwie
przemysłowym, w górnictwie, w handlu i w pozostałych usługach. Budownictwo przewiduje niewielki
wzrost dynamiki cen, pomimo spodziewanego spadku cen materiałów budowlanych.
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Przedsiębiorstwa już drugi kwartał z rzędu przewidują wyhamowanie wzrostu cen surowców i
materiałów. Jest to istotny czynnik osłabienia planów podwyżek cen własnych produktów i usług. Wzrost
cen surowców jest bowiem podstawowym czynnikiem wzrostu cen własnych. Można więc oczekiwać, że w
kolejnych kwartałach dynamiki cen produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa nadal będą
rosnąć w sposób umiarkowany. Zwłaszcza, że wzrost cen surowców i materiałów nie jest obecnie
postrzegany przez przedsiębiorstwa jako jedna z najważniejszych barier rozwoju. Odsetek przedsiębiorstw
prognozujących jednocześnie wzrost cen własnych i cen surowców spadł i znajduje się poniżej
długookresowej średniej.
Wykres 75 Prognozy CPI w perspektywie roku
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Wykres 77 Zasięg zmian cen w branżach

Wykres 78 Prognozy jednoczesnego wzrostu cen
materiałów i surowców oraz cen własnych (% firm)
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Wykres 79 Zmiany cen a działania zwiększajace
rentowność
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Podwyżki cen są jednym z czynników zwiększających rentowność przedsiębiorstw i wspierających
poprawę wydajności. Najczęściej firmy stosują wzrosty cen towarzyszące poprawianiu rentowności poprzez
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zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu inwestycji w urządzenia, maszyny lub technologie. Z drugiej
strony podwyżki cen mogą być reakcją na zmieniający się popyt, liczbę zamówień czy liczbę odbiorców.
Warto podkreślić, że – o ile ceny zazwyczaj szybciej rosną przy zwiększającym się popycie, czy liczbie
odbiorców, to spadek liczby klientów jest obecnie również motywem zwiększania cen. To potwierdza tezę,
że przedsiębiorstwa widzą nadal przestrzeń dla podwyżek cen swoich produktów i usług, zwłaszcza że
prognozy podwyżek cen w niewielkim stopniu są zróżnicowane w zależności od kondycji firmy.
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Ramka 2. Wpływ cen relatywnych i produktywności czynników produkcji na rentowność sektora
przedsiębiorstw
Celem przeprowadzonej analizy jest zbadanie w jakim stopniu kształtowanie cen relatywnych, a w
jakim efektywność wykorzystania zasobów wpływa na rentowność sektora przedsiębiorstw. W analizie
uwzględniono dwie kategorie czynników produkcji: materiały (zgodnie z metodyką pomiaru zużycia
pośredniego w rachunkach narodowych, jako surowce, materiały, energia i usługi obce) oraz pracę.
Nakłady na materiały oraz na wynagrodzenia to dwie największe kategorie kosztów produkcji 17. Nie bez
znaczenia przy doborze czynników produkcji mają względy praktyczne, tj. dostępność wskaźników cen
dla tych kategorii. Informacja o kształtowaniu cen produkcji oraz cen czynników produkcji jest bowiem
niezbędna do dokonania dekompozycji zmian odpowiednich kategorii kosztów na część wynikającą z
wahań wielkości zużycia czynnika produkcji oraz część wynikającą ze zmian ceny, a więc na czynniki
realne i nominalne. W rezultacie przeprowadzonej analizy otrzymano informację jaki wkład do zmiany
wskaźnika rentowności mają wahania ceny relatywnej materiałów18, efektywności wykorzystania
materiałów, realnych wynagrodzeń19 i produktywności pracy. Poniżej przedstawiono wnioski płynące z
otrzymanych rezultatów, najpierw dla całego sektora przedsiębiorstw, a następnie dla ważniejszych sekcji.
Szczegóły techniczne przeprowadzonego badania zamieszczono w części metodycznej.
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Czynniki związane z cenami relatywnymi oraz efektywnością wykorzystania materiałów i pracy mają
decydujący wpływ na obserwowane zmiany wskaźnika rentowności. Oddziałują one natomiast na
rentowność różnokierunkowo (w zbliżonej skali), i w rezultacie wahania rentowności są stosunkowo
niewielkie w porównaniu do skali zaburzeń jakie powodują poszczególne czynniki. Może to oznaczać, że
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przedsiębiorstwa kompensują pogorszenie się jednego z czynników (np.: cenowego – wzrostu realnych
wynagrodzeń) poprawą innego (realnego – wzrostem wydajności pracy) (por. Wykres 81).
Obserwowany w ostatnich czterech latach (od 2013 do 2016 r.) wzrost rentowności wynika głównie ze
spadku relatywnej ceny zaopatrzenia, przy jednoczesnej poprawie efektywności wykorzystania tego
czynnika produkcji. Najsilniejszy spadek ceny relatywnej materiałów odnotowano w 2015 r., natomiast
w 2016 r. był on już stosunkowo niewielki. Wyniki te są spójne z przebiegiem notowań cen surowców
(głównie energetycznych) na rynkach światowych oraz informacją o kształtowaniu cen dóbr
zaopatrzeniowych, uzyskaną w oparciu o subindeksy wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu. Od
połowy 2012 nastąpił bowiem wyraźny spadek cen dóbr energetycznych i zaopatrzeniowych
wytwarzanych w przemyśle, a tendencja ta uległa odwróceniu dopiero w 2016 r. Jednocześnie w tym
okresie obserwuje się poprawę efektywności wykorzystania zaopatrzenia, szczególnie w 2016 r. (por.
Wykres 81).

Wpływ spadku w ostatnich latach relatywnych cen materiałów na wzrost rentowności został wyraźnie
ograniczony przez wzrost wynagrodzeń przewyższający wzrost wydajności pracy. Układ czynników
związanych pracą oddziaływał negatywnie na rentowność, zarówno w perspektywie ostatniego roku
analizy, jak i ostatnich pięciu lat. Wzrost produktywności pracy, który do 2011 r. wyraźnie przewyższał
wzrost wynagrodzeń realnych i przyczyniał się do poprawy rentowności przedsiębiorstw, w kolejnych
latach wyraźnie wyhamował. Jednocześnie, od 2012 roku utrzymuje się stabilna tendencja wzrostowa
wynagrodzeń realnych (przewyższająca wzrost produktywności), tak więc efekt netto wpływu relatywnej
ceny pracy oraz produktywności pracy na rentowność firm jest ujemny.

Problem ten pogłębił się

dodatkowo w 2016 r., gdy produktywność pracy uległa stabilizacji, natomiast wciąż utrzymywał się
wzrost wynagrodzeń realnych (por. Wykres 81).
W długim okresie skumulowany wpływ czynników związanych z nakładami na materiały
(efektywność wykorzystania oraz wahania ceny relatywnej) na rentowność jest stosunkowo niewielki.
Czynniki te oddziałują bowiem na rentowność cyklicznie, w niektórych podokresach dodatnio (lata 20092010, 2013-2016), a w innych ujemnie (lata 2003-2007, 2011-2012). Przebieg tych cykli jest bezpośrednio
związany z dużymi wahaniami notowań cen surowców na rynkach światowych w analizowanym okresie
(por. Wykres 81, Wykres 82).
W długim okresie to czynniki związane z zatrudnieniem odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu
rentowności. W całym horyzoncie analizy (od 2003 do 2016 r.) obserwuje się bowiem poprawę wydajności
pracy, co wyraźnie pozytywnie wpływa na rentowność sektora przedsiębiorstw. Wpływ ten jest jednak w
większości kompensowany przez wzrost wynagrodzeń realnych, tak że pozytywny efekt netto jest
stosunkowo niewielki, a (jak już wspomniano) w ostatnich pięciu latach negatywny (por. Wykres 81,
Wykres 82).

W 2016 r. odpowiadały za ok. 85% kosztów produkcji (kosztów operacyjnych skorygowanych o wartość sprzedanych towarów
i materiałów).
18 Ceny zaopatrzenia w relacji do ceny produkcji.
17

19

Wynagrodzeń nominalnych urealnionych wskaźnikiem cen produkcji.
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Wykres 83 Wpływ zmian efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz zmian cen relatywnych na
zmiany rentowności na działalności operacyjnej w przemyśle, budownictwie, transporcie i handlu
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Znaczenie poszczególnych czynników różni się istotnie w poszczególnych sektorach gospodarki (por.
Wykres 83). Spadek relatywnej ceny zaopatrzenia w ostatnich kilku latach (2014-2016) najsilniej (i

pozytywnie) oddziaływał na rentowność w przemyśle oraz w transporcie, co jest związane z
obserwowanym w tym okresie spadkiem cen surowców przemysłowych, w tym w szczególności ropy
naftowej oraz paliw. W budownictwie spadek cen surowców także oddziaływał pozytywnie na
rentowność, jednak znaczenie tego czynnika było wyraźnie mniejsze. W tym sektorze największy wpływ
na poprawę rentowności w ostatnich latach miał wzrost produktywności pracy, obserwowany w 2014 i
2015 r., choć w 2016 r. odnotowano mniej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, zapewne ze
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względu na głębokie spadki dynamiki inwestycji. W handlu ceny relatywne zaopatrzenia w perspektywie
ostatnich trzech latach oddziaływały z kolei negatywnie na rentowność 20. W latach 2014-2016 obserwuje
się także wzrost wynagrodzeń realnych oddziałujący negatywnie na rentowność w przemyśle,
budownictwie oraz handlu, co przekłada się na obraz całego sektora przedsiębiorstw. Zjawisko to nie
występuje natomiast w transporcie gdzie czynnik związany ze wzrostem wynagrodzeń realnych jest w
tym okresie zaniedbywalny.
W długim okresie21 w przemyśle, budownictwie oraz handlu, podobnie jak w całym sektorze
przedsiębiorstw niefinansowych, to czynniki związane z pracą mają największy wpływ na
kształtowanie rentowności, przy czym we wszystkich trzech sekcjach wzrost wynagrodzeń realnych jest
kompensowany wzrostem produktywności pracy. Inaczej przedstawia się sytuacja w transporcie, gdzie
koszty zaopatrzenia i efektywność wykorzystania tego czynnika produkcji grają kluczową rolę zarówno
w krótkim jak i długim okresie. Wynika to zapewne z dużego udziału paliw, czyli komponentu
charakteryzującego się znacznymi wahaniami cen, w kosztach zaopatrzenia tej sekcji.
Metodyka badania
Wskaźnik rentowności sektora przedsiębiorstw można zapisać jako funkcję efektywności wykorzystania
czynników produkcji (relacji wielkości produkcji do wielkością nakładów na poszczególne czynniki
produkcji) oraz cen relatywnych (relacji pomiędzy cenami czynników produkcji oraz cenami produkcji
finalnej). W analizowanym przypadku, przy tak zdefiniowanych czynnikach produkcji, zależność ta ma
postać:

𝑅 = 𝑓(
gdzie:

𝑌
𝑀

𝑌 𝑌 𝑃𝑀 𝑃𝐿
, ,
,
, 𝑋)
𝑀 𝐿 𝑃𝑌 𝑃𝑌

to efektywność wykorzystania materiałów,

zaopatrzenia, a

𝑃𝐿
𝑃𝑌

𝑌
𝐿

produktywność pracy,

𝑃𝑀
𝑃𝑌

relatywna cena

relatywna cena pracy (czyli realne wynagrodzenia, gdzie deflatorem jest wskaźnik cen

danej kategorii produkcji, a nie zazwyczaj stosowany wskaźnik CPI), natomiast 𝑋 to inne czynniki
(pozostałe koszty w relacji do wartości produkcji). Oznacza to, że zmiany poziomu rentowności można z
powodzeniem przybliżać, przy wykorzystaniu własności różniczki zupełnej, zmianami efektywności
wykorzystania poszczególnych czynników produkcji oraz zmianami cen relatywnych.
Dekompozycję zmian rentowności przeprowadzono w oparciu o dane z sektora przedsiębiorstw
niefinansowych zatrudniających powyżej 9 osób, tak aby objąć jak największą część gospodarki, co
determinuje horyzont czasowy badania (dane te dostępne są od 2002 roku). Analizę powtórzono dla
poszczególnych sekcji tj. przemysłu, budownictwa, handlu, transportu i pozostałych przedsiębiorstw

Ze względu na zastosowanie w analizie zmodyfikowanego wskaźnika rentowności, który w przypadku przedsiębiorstw
handlowych charakteryzuje się wyraźnie wyższym poziomem i większą zmiennością, również wkłady poszczególnych
czynników mogą być przeszacowane, jednak wszystkich w tym samym stopniu. Zatem proporcje pomiędzy wpływem
poszczególnych czynników są zachowane. Więcej informacji na temat zastosowanego wskaźnika rentowności znajduje się w
części opisującej szczegóły techniczne analizy.
21 Dekompozycji rentowności w podziale na sekcje dokonano dla ostatnich 10 lat, co wynika z dostępności danych grupowanych
według klasyfikacji PKD-2007.
20
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usługowych, zdefiniowanych według klasyfikacji PKD-2007, co prowadzi do dalszego ograniczenia
zasięgu czasowego tej części badania (dane od 2005 roku).
Informację o zmianach cen produkcji oraz zaopatrzenia uzyskano porównując dane o produkcji i zużyciu
pośrednim w cenach bieżących oraz w cenach stałych roku poprzedniego według rachunków
narodowych. Dlatego jako zużycie materiałów w niemniejszej analizie potraktowano łącznie całe zużycie
pośrednie (materiały, energię oraz usługi obce). Jako zmienną obrazującą wielkość nakładu pracy
wykorzystano informacje o liczbie pracujących, natomiast poziom wynagrodzeń oszacowano jako sumę
kosztów wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w
przeliczeniu na zatrudnionego.
Ponadto posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją rentowności na działalności operacyjnej.
Klasycznie rentowność na działalności operacyjnej liczy się jako relację wyniku finansowego (z tej
działalności) do wielkości przychodów ze sprzedaży. Jednakże rachunki narodowe prezentują jedynie
deflator wartości produkcji, natomiast przychody ze sprzedaży są kategorią szerszą, obejmującą także
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (a nie tylko marżę z ich sprzedaży, jak w definicji produkcji
w rachunkach narodowych). W konsekwencji, przy konstrukcji wskaźników rentowności zarówno
przychody, jak i koszty skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Powoduje to
zawyżenie tak liczonego wskaźnika rentowności, natomiast przyrosty tego wskaźnika są bardzo podobne
do przyrostów wskaźnika klasycznego, zarówno na poziomie całego sektora, jaki i dla analizowanych
sekcji. Wyjątkiem jest handel, gdzie udział wartości materiałów i towarów w kosztach ogółem jest
największy (i wynosi około 80%). Choć przebiegi zmian wskaźników rentowności, klasycznego i
zmodyfikowanego, dla tej sekcji są bardzo zbliżone, to te drugie charakteryzują się wyraźnie większą
(około pięciokrotnie) skalą zmienności, niż w przypadku zmian wskaźnika klasycznego. Zastosowanie
zmodyfikowanego wskaźnika rentowności w żaden sposób nie wpływa natomiast na proporcje pomiędzy
wkładami poszczególnych czynników do zmian rentowności i nie zaburza wniosków płynących z analizy
wpływu poszczególnych czynników w ramach danej sekcji. Jednak porównanie absolutnej skali wpływu
poszczególnych czynników na zmodyfikowany wskaźnik rentowności pomiędzy sekcjami (szczególnie w
przypadku handlu), nie uprawnia do wnioskowania o wpływie tych czynników na klasyczny wskaźnik
rentowności.
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Ocena procesów inwestycyjnych
Wraz z początkiem roku w sektorze przedsiębiorstw nastąpiła poprawa i wyhamowanie spadku
inwestycji w przedsiębiorstwach, a w ujęciu kwartalnym nastąpił wzrost. Sygnały ożywienia widoczne
są w sektorze prywatnym oraz wśród małych i średnich przedsiębiorstw a sektor publiczny zatrzymał
dalsze redukcje nakładów. W I kwartale 2017 r. przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje 21,6 mld zł.
To kwota nominalnie nieznacznie większa niż w podobnym okresie 2016 r. (wzrost o 250 mln. tj. o 1,2% r/r),
natomiast po uwzględnieniu zmian cen nakładów – nieznacznie niższa (spadek o 0,2% r/r, po spadku o 20,2%
w IV kw. ub.r.). Dynamika w ujęciu rocznym jest jednak pod wpływem znoszących się efektów
statystycznych zmiennej bazy odniesienia, które miały miejsce ze względu na gwałtowne i przebiegające w
odwrotnych kierunkach zmiany poziomu nakładów w kolejnych dwóch latach. Silniejsze przyspieszenie
aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw widoczne jest w dynamikach w ujęciu kwartalnym oraz w relacji
do stałego poziomu referencyjnego. Nominalne nakłady w sektorze przedsiębiorstw w I kw. br. były bowiem
wysokie z perspektywy lat poprzednich. W rezultacie przedsiębiorstwa zanotowały szybkie, jak na ten okres
w roku, odsezonowane tempo przyrostu nakładów w relacji kwartalnej (najlepsza dynamika od początku
ubiegłej dekady). Dane te nie pozwalają jeszcze ocenić trwałości rysujących się w danych kwartalnych
pozytywnych tendencji. Analiza cykliczna dynamiki inwestycji sugeruje, że za poprawę dynamiki inwestycji
w I kw. odpowiadały czynniki nieregularne przy nadal negatywnym, ale słabszym niż w poprzednim
kwartale, oddziaływaniu czynników koniunkturalnych (wyniki analizy dla krańcowych punktów w szeregu
są mniej stabilne i napływ nowych danych może zmieniać istniejącą interpretację dla tych punktów).
Wykres 84 Dynamika inwestycji (w %, r/r)

Wykres 85 Inwestycje (w mld. zł, ceny bieżące)
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Przyspieszenie dynamiki inwestycji w polskiej gospodarce jest spójne z trendami występującymi w
większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obserwowane odbicie dynamiki inwestycji w krajach
regionu, podobnie jak i w Polsce, miało związek z przejściowym obniżeniem napływu środków z funduszy
unijnych i w efekcie zmniejszeniem inwestycji, głównie publicznych, w początkowych latach unijnej
perspektywy finansowej. Zjawisko to jest typowe dla siedmioletnich horyzontów planowania i wraz ze
wzrostem absorpcji funduszy można się spodziewać przyspieszenia dynamiki inwestycji 22. W polskiej

22

„Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, NBP, kwiecień 2017 r.
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gospodarce w I kwartale można mówić o pewnej poprawie dynamiki inwestycji i zatrzymaniu dalszego
spadku nakładów w sektorze przedsiębiorstw publicznych, ale w skali bezwzględnej nakłady tego sektora
nadal są bardzo niskie w porównaniu z wydatkami na inwestycje ponoszonymi w poprzednich latach
(Ramka 3).
Wysokie

wykorzystanie

mocy

produkcyjnych

powinno

wspierać

przyszłe

inwestycje.

Poza

przyspieszeniem w wydatkowaniu środków z funduszy unijnych w kierunku wzrostu inwestycji w krajowej
gospodarce powinno również oddziaływać wysokie i zwiększające się wykorzystanie zdolności
produkcyjnych przedsiębiorstw. Rosnący popyt konsumpcyjny i odbudowujący się stopniowo popyt
inwestycyjny w takich warunkach może sprzyjać nowym inwestycjom, w tym zwłaszcza w nowe moce
produkcyjne. Sygnałem zmian w tym kierunku może być już obserwowane w I kw. wyraźne odbicie
dynamiki wydatków przedsiębiorstw na maszyny i urządzenia.
Wykres 86 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji
(w%, r/r, ceny stałe, dane kwartalne)

Wykres 87 Nakłady brutto na środki trwałe w
gospodarce narodowej w wybranych krajach r/r
(dane kwartalne)
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Inwestycje przedsiębiorstw nadal obniżają się w relacji do posiadanego przez firmy majątku trwałego
(majątek trwały netto przedsiębiorstw w ub. wzrósł o 2,6%, a w I kw. br. dynamika tego wzrostu silnie
przyspieszyła, do 4,2%), co oznacza dalszy spadek tempa odnawiania majątku. Tempo odnawiania majątku
jest obecnie na najniższym od dekady poziomie (równie niskie wskaźniki odnotowano jedynie w początku
2013 r.)23.
Szereg sygnałów pozwala przypuszczać, że wzrost inwestycji będzie w dużej mierze dotyczył sektora
prywatnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Spowolnienie inwestycyjne w ubiegłym roku
zapoczątkowane zostało silnym spadkiem nakładów przedsiębiorstw publicznych, czemu towarzyszyło
stopniowe słabnięcie w kolejnych kwartałach dynamiki inwestycji przedsiębiorstw prywatnych. Z danych w
I kw. wynika, że jakkolwiek w przedsiębiorstwach publicznych powstrzymany został dalszy spadek
nakładów, to wydaje się, że pierwsze sygnały ożywienia docierają raczej z sektora prywatnego oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. Wskazuje na to zarówno przyspieszenie inwestycji w tych grupach (szerzej o
inwestycjach przedsiębiorstw w sektorach własności w dalszej części opracowania) oraz poprawa ocen

Formuła wskaźnika zawiera element sumy ruchomej, dlatego wpływ przyspieszenia inwestycji na tempo odnawiania majątku
będzie opóźniony.
23

37

Szybki Monitoring NBP

Inwestycje

aktywności inwestycyjnej widoczna w danych na poziomie przedsiębiorstw (pierwsza po dwóch latach
poprawa parametrów pozycyjnych w rozkładach dynamiki inwestycji i wzrost udziału przedsiębiorstw,
które zwiększyły wielkość nakładów r/r). Wyniki te sugerują, że mająca miejsce w I kw. poprawa nie wynika
wyłącznie z efektu bazy i nie jest zjawiskiem skoncentrowanym w ograniczonych grupach przedsiębiorstw.
Wzrost inwestycji w I kw. br. był w dużej mierze skutkiem większych inwestycji w MSP. Zgodnie z
danymi finansowymi przedsiębiorstw zwiększone inwestycje MSP (wzrost o 21,8%), w tym szczególnie
zakupy maszyn i urządzeń (wzrost o 34,6%, co dało 90% ogólnego przyrostu nakładów na ten rodzaj
inwestycji w sektorze przedsiębiorstw), podniosły znacząco dynamikę inwestycji w całym sektorze
przedsiębiorstw. Łączne inwestycje MSP włożyły 4,7 pp. do wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw
(inwestycje ogółem w MSP wzrosły o blisko 1 mld., w firmach dużych spadły o ponad 0,7 mld.). W efekcie
w pełnej populacji poprawę dynamiki inwestycji w I kw. odnotowano we wszystkich kategoriach wydatków
inwestycyjnych; nakłady na maszyny i urządzenia wzrosły o 6,9%, środki transportu o 10%. W obszarze
inwestycji budowlanych realizowanych w przedsiębiorstwach nadal natomiast trwa dekoniunktura (spadek
o 10,9%).
Wykres 88 Dynamika inwestycji w klasach wg
zatrudnienia (w %, r/, ceny bieżące, dane kwartalne)
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Przyspieszenie inwestycji w sektorze MSP może być związane m.in. z planowaną nowelizacją ustawy
podatkowej PIT i CIT (projekt tzw. ustawy o robotyzacji przyjęty został przez rząd w maju br.). Nowelizacja
wprowadza nową ulgę inwestycyjną, która ma przyspieszyć robotyzację procesów w przedsiębiorstwach.
Umożliwia ona dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od maszyn i urządzeń nabywanych w
roku podatkowym, czyli już od początku b.r. (ulga nie dotyczy zakupu środków transportu i budynków i
budowli). Dotychczas istniejące rozwiązania podatkowe w zakresie ulg oznaczały konieczność ubiegania się
o pomoc publiczną w ramach de minimis, co poza dodatkowymi obciążeniami formalnymi ograniczało także
możliwości ubiegania się o środki unijne. Te obwarowania przekładały się na niskie wykorzystanie
instrumentu. Nowelizacja znosi te ograniczenia. Ze względu na górny limit odliczeń (100 tys. rocznie) nowa
ulga stanowi zachętę właśnie głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Poprawa dynamiki inwestycji w I kw. dotyczyła niemal wszystkich kategorii wydatków inwestycyjnych.
Zgodnie z danymi finansowymi przedsiębiorstw zwiększone inwestycje MSP (wzrost o 21,8%), w tym
szczególnie zakupy maszyn i urządzeń (wzrost o 34,6%, co dało 90% ogólnego przyrostu nakładów na ten
rodzaj inwestycji w sektorze przedsiębiorstw), podniosły znacząco dynamikę inwestycji w całym sektorze
przedsiębiorstw. Łączne inwestycje MSP włożyły 4,7 pp. do wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw
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(inwestycje ogółem w MSP wzrosły o blisko 1 mld., w firmach dużych spadły o ponad 0,7 mld.). W efekcie
w pełnej populacji poprawę dynamiki inwestycji w I kw. odnotowano we wszystkich kategoriach wydatków
inwestycyjnych; nakłady na maszyny i urządzenia wzrosły o 6,9%, środki transportu o 10%. W obszarze
inwestycji budowlanych realizowanych w przedsiębiorstwach nadal natomiast trwa dekoniunktura (spadek
o 10,9%).
Wykres 90 Stopa wzrostu nakładów w podziale
rodzajowym (w %, r/r, c. bieżące, dane kwartalne)
20

Wykres 91 Dynamika inwestycji w podziale
rodzajowym (w %, r/r, c. bieżące, dane kwartalne)
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Ramka 3 Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw wg form własności i rodzaju działalności
I kw. 2017 r. przyniósł poprawę dynamiki inwestycji w sektorze przedsiębiorstw związaną m.in.
zatrzymaniem dalszego spadku nakładów w sektorze przedsiębiorstw publicznych (inwestycje
przedsiębiorstw publicznych obniżyły się w I kw. o 1,5% po spadku o 42,2% w ub.r., co przełożyło się na
obniżenie nominalnej dynamiki rocznej agregatu inwestycji przedsiębiorstw o 0,2 p.p.). Silne odbicie
dynamiki inwestycji odnotowano zawłaszcza w przedsiębiorstwach samorządowych (wzrost o 23,1%
wobec spadku o 57,4% w ub.r.). W ujęciu nominalnym nakłady sektora publicznego są jednak wciąż
znacznie niższe niż w podobnym okresie lat poprzednich (najsłabszy wynik od 10 lat).

Wykres 92 Nakłady inwestycyjne (r/r, dane
kwartalne, ceny bieżące)

Wykres 93 Stopa wzrostu inwestycji (r/r, dane
kwartalne, ceny bieżące)
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Wykres 94 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w perspektywie kwartału r/r (lewy wykres)
oraz w całym bieżącym roku r/r w sektorach własności (prawy wykres). Saldo zmian
40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

-10

-10
-20

-20
2012

2013

2014

prywatne
publiczne

Źródło: Szybki Monitoring NBP

2015

2016

2017

w tym: zagraniczne
w tym: samorządowe

2012

2013

2014

2015

prywatne
publiczne

2016

2017

w tym: zagraniczne
w tym: samorządowe

Źródło: Szybki Monitoring NBP

W perspektywie III kw. możliwe jest obniżenie dynamiki nakładów w tej grupie podmiotów, ale
najprawdopodobniej będzie miało ono przejściowy charakter. Na utrzymanie wysokiej aktywności
inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w dłuższej perspektywie wskazują bowiem z jednej
strony niezmiennie optymistyczne roczne plany inwestycji (wysokie saldo planowanych zmian wysokości
nakładów w całym bieżącym roku) i silnie rosnące (poza sektorem samorządowym) zainteresowanie
podejmowaniem nowych inwestycji, co powinno wspierać dynamikę nakładów w kolejnych kwartałach.
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Poprawę dynamiki inwestycji odnotowano w większości sekcji PKD, tj. w transporcie, usługach,
przemyśle oraz w budownictwie. Najszybsze tempo wzrostu inwestycji (14,5% r/r, ceny bieżące, dane
kwartalne) utrzymuje handel, gdzie miało miejsce jedynie niewielkie obniżenie tej dynamiki. Mimo
poprawy w transporcie dynamika inwestycji nadal jest ujemna (-13,8%), ale jest to m.in. związane z bardzo
wysokimi inwestycjami tej sekcji w poprzednim roku. W I kw. b.r. transport miał już znacznie słabszy
negatywny wpływ na dynamikę nakładów sektora przedsiębiorstw niż w 2016 r. i praktycznie
porównywalny z również ujemnym wpływem przemysłu (inwestycje transportu obniżyły dynamikę
inwestycji w przedsiębiorstwach o 0,9 pp a przemysłu o 0,7). Na negatywny wpływ przemysłu złożyły się
głównie niższe inwestycje w energetyce i górnictwie (obie branże są w trakcje głębokich zmian
strukturalnych), ale i w tym przypadku efekt ten nie był tak silny jak w ubiegłym roku.
Wykres 95 Wkład do stopy wzrostu inwestycji wg
PKD (r/r, dane kwartalne, c. bieżące)

Wykres 96 Dynamika inwestycji wg PKD (r/r, dane
kwartalne, c. bieżące)
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Perspektywy inwestycji
Wyniki SM NBP wskazują na stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Deklarowana
przez przedsiębiorstwa dynamika inwestycji powinna lekko przyspieszyć w III kw. br. (przy względnie
wysokim wskaźniku ogólnym wzrosło saldo dużych zmian skali inwestycji kwartalnych i jest ono po raz
pierwszy od 2015 r. dodatnie). Przedsiębiorstwa sukcesywnie od początku roku podnoszą również prognozy
wzrostu całorocznych wydatków na inwestycje, a planowane zmiany inwestycji w tym horyzoncie są coraz
bardziej wyraźne (kolejny w tym roku wzrost salda dużych zmian inwestycji rocznych). W porównaniu z
przyspieszającymi wskaźnikami obrazującymi deklarowaną dynamikę nakładów wciąż obniżone jest jednak
zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami. Udział firm zapowiadających rozpoczęcie
inwestycji wzrósł tylko nieznacznie w ciągu kwartału (wzrost o 0,5 pp. do 22,6%) i kształtuje się poniżej
średniej wieloletniej. Jakkolwiek przedsiębiorstwa ciągle ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych
przedsięwzięć, to częściej niż w poprzednich latach decydują się na rozszerzanie skali już realizowanych
inwestycji ponad zakładany plan (taki zamiar deklaruje 15% inwestorów). Ogólna ocena możliwości
kontynuacji prowadzonych inwestycji, mierzona udziałem inwestorów zakładających planową ich realizację,
po raz kolejny w tym roku poprawiła się i pozostaje bardzo wysoka.
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Wykres 98 Planowana zmiana wielkości nakładów
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Dane SM NBP wskazują natomiast na brak przełomu w prognozach aktywności inwestycyjnej w
przedsiębiorstw sektora MSP, ani w perspektywie kwartału, ani do tego końca roku. Stanowi to wyraźny
kontrast z wynikami danych finansowych za I kw. br. Dane ze sprawozdań finansowych pokazują bowiem
wyraźne przyspieszenie dynamiki nakładów w sektorze MSP. Zgodnie z deklaracjami badanych firm można
się spodziewać w tej grupie jedynie niewielkiego przyspieszenia dynamiki w III kw. i w całym roku.
Perspektywy wzrostu inwestycji przestawiają się korzystniej w grupie dużych przedsiębiorstw
(przedsiębiorstwa duże to też częściej firmy publiczne). Optymizm tej grupy inwestorów odnośnie planów
o horyzoncie kwartalnym utrzymał się na podniesionym poziomie z poprzedniego kwartału, jednocześnie
wyraźnie podniesione zostały oczekiwania co do wzrostu nakładów w całym bieżącym roku. Zwiększyło się
przy tym także saldo dużych zmian nakładów. Wzrost aktywności inwestycyjnej dużych przedsiębiorstw
może być istotny z perspektywy kształtowania się nakładów w całym sektorze przedsiębiorstw.

Czynniki wpływające na inwestycje
Przedsiębiorstwa, oceniając klimat dla inwestycji, spodziewają się w tym roku wzmocnienia czynników
stymulujących inwestycje, licząc się jednocześnie z zaostrzeniem się czynników, które w ub.r. negatywnie
wpływały na decyzję o wielkości nakładów.
Popyt inwestycyjny jest wspierany przez korzystne uwarunkowania popytowe oraz pozytywnie oceniane
możliwości finansowania działalności rozwojowej. Zgodnie z wynikami badania ankietowego (Ankieta
Roczna, SM NBP) inwestycje przedsiębiorstw, zarówno w bieżącym, jak i w poprzednim roku będą pod
korzystnym wpływem poprawiających się warunków popytowo-sprzedażowych, co powinno też korzystnie
wpłynąć na poziom cen własnych i wysokość uzyskiwanej marży. Poprawa ta już przełożyła się na silny
wzrost w ostatnim kwartale wykorzystania zdolności produkcyjnych w firmach, co może być impulsem do
rozbudowy potencjału przedsiębiorstw. Sugerują to dane ze sprawozdań finansowych za I kw. br., gdzie
zanotowano wzrost nakładów na maszyny i urządzenia po spadkach w ub.r., zwłaszcza w MSP. Z kolei
korzystne warunki dla finansowania inwestycji są rezultatem zarówno poprawiających się wyników
finansowych i dobrej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (lepsze możliwości samofinansowania
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działalności i wyższa zdolność kredytowa), jak i wysokiej dostępności finansowania kredytowego
(historycznie niskie stopy procentowe). Poprawia się również stan wdrażania funduszy unijnych.

Wykres 99 Mapa czynników wpływających na
wysokość inwestycji w środki trwałe (saldo ocen,
odsetek ocen pozytywnych minus oceny
negatywne)

Wykres 100 Mapa czynników wpływających na
wysokość inwestycji w środki trwałe a dynamika
inwestycji w 2016 r. (saldo ocen)
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Istnieje szereg czynników mogących jednocześnie osłabić popyt inwestycyjny. Negatywnie na wielkość
realizowanych i planowanych inwestycji wpływa natomiast nadal głównie niesprzyjające otoczenie prawnopodatkowe, ale dotkliwym problemem są jednocześnie procedury i relacje z aparatem administracyjnym.
Przedsiębiorstwa dostrzegają również ograniczenia o charakterze podażowym związane z sytuacją na
rynkach surowców, materiałów i komponentów, a także z problemami na rynku pracy. W tych obszarach
przedsiębiorstwa obawiają się dalszego pogorszenia, co negatywnie przełoży się na zaplanowane na ten rok
inwestycje. Uwarunkowania rynku pracy ograniczają rozwój przedsiębiorstw we wszystkich analizowanych
grupach przedsiębiorstw, silniej w sektorze prywatnym, w tym krajowym, MSP, handlu i budownictwie.
Ceny materiałów i surowców są natomiast głównym problemem dla inwestycji w przedsiębiorstwach
budowlanych (wraz z otoczeniem prawno-fiskalnym ceny materiałów i surowców znalazły się w czołówce
czynników ograniczających inwestycje). Sytuacja to może mieć związek m.in. z przyspieszającymi
inwestycjami infrastrukturalnymi (inwestycje przedsiębiorstw w budynki i budowle nadal są bardzo słabe),
ale w kontekście barier dla własnych inwestycji badane przedsiębiorstwa budowlane nie spodziewają się
zwiększenia napięć na rynkach materiałowych do końca tego roku (wobec 2016 r.). Wyniki Szybkiego
Monitoringu wskazują, że aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw budowlanych stopniowo rośnie.
Warunki popytowe i finansowe najsilniej różnicują możliwości wzrostu nakładów inwestycyjnych,
natomiast oceny wpływu pozostałych czynników na wielkość inwestycji są bardziej równomierne.
Stymulujące oddziaływanie czynników popytowych i finansowych przekładało się na wyraźnie wyższą
dynamikę wzrostu inwestycji a niedostateczny popyt oznaczał częściej decyzję o braku inwestycji. Powyższa
zależność utrzymuje się zarówno, jeśli chodzi o inwestycje już zrealizowane w 2016 r., jak i o inwestycje
zaplanowane na 2017 r. Ryzyko biznesowe znalazło się w grupie mniej istotnych czynników, ale warto
zwrócić uwagę, że jedynie w grupie inwestorów zwiększających inwestycje jest to czynnik sprzyjający
inwestycjom. Przedsiębiorstwa o wyższej dynamice inwestycji zgłaszały jednocześnie bardziej krytyczne
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oceny otoczenia prawno-podatkowego oraz administracyjnego. 24 Z kolei decyzje o braku inwestycji w
przedsiębiorstwach były w głównej mierze dyktowane problemami ze zbytem i niskim poziomem
uzyskiwanych marż na sprzedaży. Poziom marży i jej wpływ na decyzje inwestycyjne jest związany ze
strukturą rynku na jakim działa przedsiębiorstwo i konkurencyjności oferowanych produktów. Jedynie silna
pozycja na rynku i wysoka konkurencyjność oferty pozwalają na uzyskiwanie marż na takim poziomie, który
stymuluje inwestycje (poziom marż w przedsiębiorstwach, które muszą konkurować na rynku z dużą liczbą
podmiotów ma neutralny wpływ na inwestycje). W podziale na wielkość zatrudnienia zwraca uwagę po
pierwsze fakt, że inwestycje przedsiębiorstwa dużych silniej stymulowane są popytem i możliwościami
finansowania niż w przedsiębiorstwach sektora MSP. Między sektorami wielkości zróżnicowany jest także
wpływ poziomu marż i ryzyka przedsięwzięcia. Czynniki te oddziałują wyraźnie na korzyść inwestycji
jedynie w przedsiębiorstwach dużych, natomiast w przypadku MSP wpływ marży jest zbliżony do
neutralnego, a poziom ryzyka zniechęca do inwestowania. Wyniki te może tłumaczyć m.in. wyższa
konkurencja jakiej doświadczają małe i średnie przedsiębiorstwa.
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Finansowanie inwestycji
Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów inwestycyjnych stabilnie rośnie, ale kredyty są istotnym
źródłem finansowania inwestycji jedynie dla ograniczonej części sektora przedsiębiorstw, a ich
koncentracja jest bardzo wysoka. Według danych statystyki bankowej25 średnie roczne tempo wzrostu
zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy sięgało blisko
9% a od sierpnia ub.r. rośnie ono szybciej niż zadłużenie kredytowe z tytułu pozostałych rodzajów kredytów.
Może to wynikać z faktu, że ze skalą inwestycji z reguły rośnie ich złożoność i realizacja dużych projektów może m.in. wymagać
podjęcia większej liczby procedur administracyjnych.
24

25

W sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości
przedsiębiorstw (GUS). Zgodnie z metodyką badania NBP sektor przedsiębiorstw obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające poniżej 9 pracowników. Z kolei w badaniu GUS kredyty wykazywane są łącznie z pożyczkami i tylko w podziale
na termin wymagalności tych zobowiązań (tj. nie ma informacji o podziale wg przeznaczenia kredytu). Ponadto kategoria
kredytów długoterminowych jest bardziej pojemna niż kategoria kredytów inwestycyjnych. Ze względu na powyższe różnice
zakresu podmiotowego i przedmiotowego oba źródła danych dostarczają nieporównywalnych informacji i należy je traktować
komplementarnie. Ponadto, brak jest informacji na temat nowo zaciągniętych w danym okresie zobowiązań (w ujęciu
bilansowym dostępna jest jedynie informacja o stanie zobowiązań, który jest wynikową sumy zobowiązań nowo zaciągniętych
oraz spłaty zobowiązań w danym okresie).
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W efekcie zwiększa się udział kredytów inwestycyjnych w zadłużeniu przedsiębiorstw wobec banków
(udział ten wyniósł w maju b.r. 17,3%, Wykres 103). Kredyty są jednocześnie jedną z bardziej
skoncentrowanych kategorii ekonomicznych w sektorze przedsiębiorstw, silniej np. niż inwestycje w środki
trwałe (Wykres 104). Z danych finansowych przedsiębiorstw wynika, że zaledwie 100 przedsiębiorstw
wykazywało 58% ogólnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (to szersza
kategoria niż kredyt inwestycyjny, por. przyp. 25) całego sektora przedsiębiorstw.
Wykres 104 Koncentracja wybranych kategorii
ekonomicznych (I kw. 2017r.)
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Od początku 2015 r. maleje udział przedsiębiorstw korzystających ze środków obcych przy realizacji
inwestycji26 - choć jest to niewielka liczebnie grupa, to realizuje jednocześnie 33% inwestycji
analizowanej populacji SP. W I kw. udział ten wyniósł 1,8% ogółu przedsiębiorstw (2,6% przedsiębiorstw o
niezerowych nakładach) i kształtuje się poniżej średniej wieloletniej (por. Wykres 105). Jest to zatem
niewielka liczebnie grupa przedsiębiorstw, ale realizująca jednocześnie niemal 1/3 wartości ogółu nakładów
na środki trwałe sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Finansowanie rozwoju obcymi środkami ma
przy tym ma znacznie większe znaczenie w czołówce największych inwestorów (grupa 100 przedsiębiorstw
o największych nakładach w I kw. b.r.), gdzie aż 30% korzystało z zobowiązań przy zakupie środków
trwałych. Nawet jednak w tej grupie od 2015r. widoczny jest spadek udziału przedsiębiorstw finansujących
nakłady ze środków obcych. Na podstawie dostępnych danych finansowych nie można jednak ocenić
względnego znaczenie finansowania zobowiązaniami działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw (m.in. ze
względu na fakt, że nie jest dostępna informacja o wysokości tych zobowiązań).

Przyjęto, że przedsiębiorstwa korzystające ze środków obcych dla sfinansowania nakładów to takie, które wykazały niezerowe
(dodatnie lub ujemne) koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania nakładów na środki trwałe poniesionych
w okresie sprawozdawczym. Mogą to być zarówno koszty zobowiązań nowo zaciągniętych w okresie sprawozdawczym, o ile
wiążą się z nowo rozpoczętą inwestycją, jak i zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych okresach, o ile rozpoczęta wówczas
inwestycja nadal jest w trakcie realizacji. Koszty zobowiązań mogą być zerowe mimo rozpoczęcia we wcześniejszych okresach
inwestycji finansowanej zobowiązaniami, jeśli zobowiązania zostały całkowicie spłacone przed momentem zakończenia danej
inwestycji. Danych w tym układzie nie można zatem interpretować jako informacji o wyłącznie nowo zaciągniętych
zobowiązaniach na wyłącznie nowo rozpoczynane inwestycje. Kategoria zobowiązań, o której tu mowa, jest szeroka i mogą to
być wszelkiego rodzaju zobowiązania służące finansowaniu nakładów, które wygenerowały koszty (m.in. kredyty, pożyczki). W
koszty obsługi zobowiązań nie wlicza się rat kapitałowych, mogą one natomiast zawierać korespondujące z nimi różnice
kursowe. Ujemne różnice kursowe pomniejszają koszty obsługi zobowiązań, w szczególnych przypadkach koszty obsługi
zobowiązań mogą być ujemne. Powyższa klasyfikacja inwestorów przeprowadzona jest w oparciu jest o łączne koszty
zobowiązań i łączne nakłady na środki trwałe. Zobowiązania mogą być jednak jednym ze źródeł finansowania w danym okresie.
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Wykres 105 Udział przedsiębiorstw korzystających
z zobowiązań dla sfinansowania nowych inwestycji
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Wyniki SM NBP sugerują (nieco odmiennie od przedstawionej powyżej analizy), że skłonność
inwestorów do korzystania ze środków obcych dla finansowania rozwoju choć jest historycznie niska, to
już się dalej nie obniża (9% przedsiębiorstw w próbie sfinansuje nowo rozpoczynane inwestycje z kredytów
lub pozabankowych środków obcych). Jednocześnie, dane bankowe potwierdzają, że kredyt inwestycyjny w
przeważającej, a ponadto rosnącej części, trafia do przedsiębiorstw dużych (zatrudniających powyżej 250
pracowników), co także może prowadzić do większej koncentracji kredytów w przedsiębiorstwach. Jest to
związane ze słabnącą od połowy ub.r. dynamiką kredytów inwestycyjnych dla sektora MSP, a od początku
tego roku już z nominalnym spadkiem poziomu zadłużenia MSP z tego tytułu. W efekcie w maju b.r.
należności banków z tytułu kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw dużych stanowiły już 85,6%
kredytów inwestycyjnych będących w dyspozycji sektora przedsiębiorstw. Wysoka dynamika kredytu
inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przy jego wysokiej koncentracji wspiera tezę, że kredyty są ważnym
źródłem finansowania inwestycji, w szczególności dla ograniczonej części sektora przedsiębiorstw.
Wobec obniżonej (względem długookresowych średnich) roli finansowania zewnętrznego podstawowym
źródłem finansowania działalności rozwojowej dla większości podmiotów pozostają środki własne
przedsiębiorstw. Sytuacja taka utrzymuje się mimo sprzyjających warunków na rynku kredytowym, na
które składają się historycznie niskie stopy procentowe NBP i wysoka dostępność kredytów. Znaczenie
samofinansowania

potwierdzają

zarówno

informacje

statystyczne

ze

sprawozdań

finansowych

przedsiębiorstw, jak i dane ankietowe z SM NBP. Według danych statystyki publicznej 71,3% nakładów na
inwestycje poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w 2015 r. (ostatnie dostępne dane dla przedsiębiorstw
zatrudniających powyżej 9 pracowników) zostało pokrytych z własnych zasobów, a jedynie 12,7% - z
kredytów i pożyczek27. Wyniki SM NBP nie zapowiadają większych zmian w strukturze finansowania
inwestycji w krótszej perspektywie. Podstawą takich oczekiwań jest zarówno nierosnący ze strony

Kategoria ta ze względu na układ sprawozdania finansowego obejmuje jedynie kredyty i pożyczki krajowe. Kredyty
zagraniczne wykazywane są natomiast w osobnej pozycji, ale już bez pożyczek, co nie pozwala na łączne ujęcie zadłużenia
kredytowo-pożyczkowego. Kredyty zagraniczne pokrywają jednak tylko niewielką część wydatków inwestycyjnych (0,7%).
27
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przedsiębiorstw popyt na kredyt oraz plany inwestorów, które pokazują, że rozpoczynane w ciągu kwartału
inwestycje będą realizowane najczęściej w oparciu o wewnętrzne finansowanie. W III kw. 48% badanych
inwestorów (11% w próbie) planuje sfinansować nowe przedsięwzięcia ze środków finansowych
wypracowanych w przedsiębiorstwie, a 26% - z kredytów bankowych.
Wykres 107 Finansowanie nowych inwestycji
(w % inwestorów)

Wykres 108 Znaczenie wybranych źródeł z punktu
widzenia potencjału przedsiębiorstwa
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Dynamicznie rosną alternatywne względem kredytu źródła finansowania środków trwałych (m.in.
leasing). Alternatywne metody pozyskania będących do dyspozycji przedsiębiorstw środków trwałych
(leasing, dzierżawa i wynajem) przynoszą szereg korzyści, w tym np. możliwość wliczenia rat leasingowych
w koszty (leasing operacyjny), czy możliwość uzyskania korzyści podatkowych z tytułu odpisów
amortyzacyjnych od przyjętych składników majątku (leasing finansowy, leasing operacyjny na prawach
finansowego), czy wreszcie znacznie prostsze i szybsze procedury związane z uzyskaniem finansowania
zwłaszcza w porównaniu z procedurami kredytowymi. Dzięki tym formom finansowania pracujący majątek
od razu może generować przychody i zysk, które umożliwiają spłatę rat leasingowych. Ważną implikacją jest
tu jednak, że formy te pozwalają na modernizowanie, czy powiększanie potencjału bez ponoszenia nakładów
(leasing operacyjny, wynajem, dzierżawa), co teoretycznie może przekładać się na niższy poziom wydatków
inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw. Rynek leasingu dynamicznie rośnie i ma dobre perspektywy
(Ramka 4) a wyniki finansowe przedsiębiorstw potwierdzają, że popularność wykorzystania leasingu wśród
przedsiębiorstw mierzona np. udziałem przedsiębiorstw pozyskujących do dyspozycji majątek tą drogą,
zwiększa się. Wzrost dotyczył zwłaszcza leasingu finansowego (dwukrotny wzrost udziału korzystających
w ciągu dekady). Zakupy majątku pozyskiwanego do dyspozycji na podstawie leasingu silnie przyspieszyły
w początku 2016 r., równolegle ze spowolnieniem inwestycji, które przełożyło się także na niższe tempo
przyrostu majątku trwałego.
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Wykres 109 Rozszerzony rachunek nakładów.
Skorygowane nakłady na środki trwałe28 oraz
wartość majątku trwałego przyjętego na podstawie
umowy o leasing operacyjny. Wkład do stopy
wzrostu (r/r, ceny bieżące, dane kwartalne)
20

Wykres 110 Dynamika leasingu operacyjnego,
majątku trwałego i nakładów na środki trwałe (r/r,
ceny bieżące, dane kwartalne)
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Pomimo dynamicznych wzrostów, skala leasingu pozostaje niewielka na tle realizowanych inwestycji.
Wysokość zakupów finansowanych leasingiem jest istotna w relacji do odnotowanych znacznie słabszych
przyrostów kwartalnych majątku trwałego w ostatnim okresie. Jednak skala leasingu operacyjnego w relacji
do ogółu nakładów nie jest duża (około 3,7%). Dokładne oszacowanie wpływu leasingu na dynamikę
nakładów na bazie dostępnych danych nie jest możliwe, ale w dużym przybliżeniu29 można oceniać, że
uwzględnienie środków trwałych udostępnianych na podstawie tego rodzaju leasingu zwiększyłoby
nieznacznie dynamikę inwestycji w ub. r., głównie w I i III kw.
Zależności między wykorzystaniem leasingu a inwestycjami w środki trwałe nie mają charakteru
liniowego. Wyniki badania ankietowego spójnie z powyższymi wnioskami potwierdzają, że kredyt
bankowy jest nadal ważniejszym źródłem finansowania z punktu widzenia potencjału średnich i dużych
przedsiębiorstw niż leasing czy wynajem i dzierżawa (rolę kredytów jako ważną oceniło 47% respondentów,
a leasingu, czy dzierżawy - po ok. 27%, ale należy oczekiwać innych rozkładów odpowiedzi i większej rangi
leasingu w przedsiębiorstwach mikro, których jednak badanie NBP ani statystyki GUS nie obejmują).
Zależność między znaczeniem leasingu a intensywnością prowadzonej działalności inwestycyjnej jest
niemonotoniczna i na większą na tle próby rolę leasingu wskazują zarówno przedsiębiorstwa dynamicznie
zwiększające nakłady, jak i te, które będą ograniczać inwestycje we własne środki trwałe. Rola leasingu
będzie natomiast silniej rosła w przedsiębiorstwach zamierzających także zwiększać nakłady na środki
trwałe, co sugeruje, że wzrost leasingu nie powinien znacząco wpływać na ograniczenie nakładów.
Najmniejsze zainteresowanie leasingiem przejawiały przedsiębiorstwa, które nie ponoszą nakładów na

Nakłady na środki trwałe, które obejmują nakłady na majątek przyjęty na podst. leasingu finansowego oraz leasingu
operacyjnego na prawach leasingu finansowego, pomniejszono o wartość środków trwałych zakupionych przez leasingodawców
z przeznaczeniem do oddania w leasing operacyjny.
29 Rozszerzony rachunek nakładów jest obciążony, ponieważ nakłady skorygowano jedynie o środków trwałych zakupionych
przez leasingodawców z przeznaczeniem do oddania w leasing operacyjny a powinny zostać pomniejszone o niedostępną
informację o nakładach na środki faktycznie oddanych w leasing przedsiębiorstwom niefinansowym zatrudniającym powyżej 49
pracowników. Przedsiębiorstwa oferujące leasing część swojej oferty kierują bowiem do przedsiębiorstw małych, które nie są
objęte sprawozdawczością statystyczną. a z drugiej strony przedsiębiorstwa mogą leasingować środki trwałe także od
podmiotów nie będących przedsiębiorstwami niefinansowymi. Główny wniosek o sile wpływu leasingu na dynamikę inwestycji
utrzymuje się niezależnie od tego, czy z majątku trwałego ujęto zakupy leasingodawców.
28
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środki trwałe – rzadziej korzystają one z leasingu a jego znaczenie dla zdolności produkcyjnych firmy jest
niższe.
Wykres 111 Znaczenie leasingu w finansowaniu
majątku trwałego

Wykres 112 Znaczenie leasingu z punktu widzenia
potencjału przdedsiębiorstw a planowana dynamika
nakładów na środki trwałe w 2017 r.
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Względnie często stosowanym źródłem finansowania działalności są fundusze unijne, choć w nowej
perspektywie unijnej zmieniły się zasady korzystania z tych środków. Zgodnie wynikami badania
ankietowego NBP 30% przedsiębiorstw już korzystało z pomocy ze środków unijnych w perspektywie 20072013, i to często na duże kwoty, które pozwoliły zrealizować istotne z punktu widzenia przedsięwzięcia
(14,4% próby). Te większe kwoty dofinansowania trafiały wówczas częściej do firm dużych i publicznych
(38% przedsiębiorstw publicznych, i aż 55% samorządowych otrzymało duże dofinansowanie wobec 11% w
firmach prywatnych). W niespełna 5% przypadków w próbie procedura zakończyła się decyzją odmowną,
ale nawet takie doświadczenia na ogół nie zniechęcają przed staraniami o środki w kolejnej perspektywie.
Niepowodzenia w ubieganiu się o fundusze częściej doświadczały przedsiębiorstwa prywatne, gł.
zagraniczne oraz MSP. Zasady korzystania ze środków pomocowych w nowej perspektywa unijna na lata
2014-2020 różnią się pod wieloma ważnymi względami od poprzednio obowiązujących. Przede wszystkim
nowa perspektywa kładzie nacisk na pobudzanie innowacyjności, wspieranie działalności badawczo
rozwojowej, co stawia przed przedsiębiorstwami wyższe wymagania co do obszarów dofinansowania (w
poprzednich latach stosunkowo łatwo można było uzyskać środki na zakup prawie dowolnych składników
środków trwałych). Jednocześnie, wprowadzono uproszczenia znoszące nadmiar wymagań formalnych i
usprawniających procedurę wnioskowania o środki pomocowe (np. możliwość poprawiania wniosku przez
przedsiębiorstwo na etapie jego oceny, zamiast jego automatycznego odrzucenia, czy podział konkursów na
rundy, co daje przedsiębiorstwom więcej niż jedną szansę na zgłoszenie się do programu).
Przedsiębiorstwa, które już wcześniej realizowały projekty przy współfinansowaniu unijnym zwykle
zamierzają ponownie sięgać po pomoc unijną (środki z obu perspektyw wykorzysta 19% firm w próbie, z
żadnej – 58%). Pozytywne doświadczenia z poprzedniej rundy raczej zachęcają przedsiębiorstwa do dalszego
korzystania ze środków unijnych. O dofinansowanie z budżetów na lata 2014-2020 planuje ubiegać się 30%
respondentów, a kolejne 20% nie wyklucza takiej możliwości, warunkując ją jednak potrzebą uzyskania
dodatkowych informacji o programach. Trudno jednak wskazać taką homogeniczną grupę przedsiębiorstw,
która by miała większy deficyt informacji (problem ten jest w miarę równo rozłożony w próbie).
Największym zainteresowaniem fundusze unijne cieszą się wśród przedsiębiorstw, które w poprzedniej
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perspektywie otrzymały znaczne kwoty. Powodem, dla którego przedsiębiorstwa nie będą korzystać z
dofinansowania jest natomiast najczęściej niedopasowanie przedmiotowe bądź podmiotowe do kryteriów
uzyskania dofinansowania (łącznie 18,5%). Przedsiębiorstwa zniechęca ponadto uciążliwość procedur i
wymagań formalnych (szczególnie MSP i młode firmy) oraz duża niepewność otrzymania dofinansowania
(7,5%). Podobna co do wielkości grupa wskazała, że nie będzie korzystać z funduszy, ponieważ nie
potrzebuje dodatkowego finansowania (te firmy na ogół nie korzystały z funduszy także w poprzedniej
perspektywie). Podobnie jak w latach wcześniejszych także w nowej perspektywie po środki pomocowe
częściej sięgać będą przedsiębiorstwa sektora publicznego (zwłaszcza samorządowe) oraz przedsiębiorstwa
duże. Z dofinansowania wyraźnie chętniej korzystają także przedsiębiorstwa, które formułują plany
dynamicznego rozwoju na najbliższe 2-3 lat.
Wykres 113 Wykorzystanie funduszy unijnych w
perspektywie 2007-2013

Wykres 114 Wykorzystanie funduszy unijnych w
obu perspektywach
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Dane ankietowe wskazują na powiązanie zmienności procesów inwestycyjnych na poziomie
przedsiębiorstw z dostępnością finansowania unijnego. Przedsiębiorstwa, które w poprzedniej
perspektywie intensywnie korzystały z współfinansowania ze środków pomocowych odnotowały
jednocześnie najsłabszą i ujemną dynamikę inwestycji w 2016 r.
Wykres 115 Wykorzystanie funduszy unijnych w
perspektywie 2007-2013 a dynamika inwestycji
(saldo dużych zmian)

Wykres 116 Wykorzystanie funduszy unijnych w
perspektywie 2014-2020 a dynamika inwestycji
(saldo dużych zmian)
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Inwestycje

Plany inwestycji w tej grupie przedsiębiorstw zakładają już natomiast wyraźne przyspieszenie nakładów w
bieżącym roku. Podobnie znacznie wyższego wzrostu nakładów można oczekiwać w firmach, które już
ubiegają się o dofinansowanie. W pozostałych przedsiębiorstwach, w tym w szczególności w tych, które
dopiero w przyszłości będą się starać o przyznanie środków pomocowych z funduszy unijnych, plany
inwestycyjne wskazują na słabszy wzrost nakładów w tym roku.
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Struktura finansowania
Popyt firm na finansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych rośnie powoli, szybciej w zakresie
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wolniej – z tytułu kredytów i pożyczek. Na tle kilku ostatnich
kwartałów wyraźnie słabiej wzrosło zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek.
Przyspieszenie wzrostu odnotowano natomiast w relacji do zobowiązań z tytułu dostaw i usług - dynamika
tej kategorii zobowiązań krótkoterminowych rośnie w tempie dwucyfrowym drugi kwartał z rzędu. Na silny
wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług złożyły się zmiany tej kategorii zobowiązań w
przedsiębiorstwach krajowych prywatnych (wzrost o 18% r/r), przedsiębiorstw zatrudniających między 500
a 2000 osób (wzrost o 19% r/r). Struktura terminowa zadłużenia sektora przedsiębiorstw wykazuje niewielkie
wahania – w I kw. br. zobowiązania długoterminowe wyniosły nieco ponad 15% (odnotowano lekki spadek
w relacji kwartalnej), a zobowiązania krótkoterminowe stanowiły ok. 25% pasywów, z kolei udział rezerw
na zobowiązania i RMK pozostał na poziomie sprzed roku, sięgając 9,5% sumy bilansowej.
Choć udział przedsiębiorstw o bardzo wysokim zaangażowaniu kredytowym wzrósł, to wciąż jest on
niski. W I kw. br. nieznacznie wzrósł odsetek przedsiębiorstw, u których wartość zobowiązań i rezerw na
zobowiązania przekraczała wartość aktywów przedsiębiorstwa – obecnie jest to nieco ponad 5% populacji.
Wzrost odsetka przedsiębiorstw informujących o posiadaniu kapitałów obcych przewyższających aktywa,
(przy spadku wskaźnika zadłużenia ogólnego) można zinterpretować jako zwiększenie się populacji
przedsiębiorstw, które w bardzo wysokim stopniu korzystają z finansowania zewnętrznego (potwierdza to
odnotowany przyrost - w relacji kwartalnej – odsetka kredytobiorców/pożyczkobiorców). W klasie
przedsiębiorstw, u których wskaźnik ogólnego zadłużenia przekracza 100%, udział zadłużenia z tyt.
kredytów i pożyczek w zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania jest średnio o 10 pkt. proc wyższy niż
w firmach, w których wskaźnik zadłużenia ogółem pozostaje poniżej wartości progowej. Potwierdza to
wcześniejsze rozważania o koncentracji kredytów w sektorze przedsiębiorstw.
Utrzymuje się wzrost skłonności przedsiębiorstw do samofinansowania, czemu towarzyszy spadek
trwałości finansowania. Kapitały własne przedsiębiorstw rosły w I kw. br. w tempie 4,5% r/r (w porównaniu
z poprzednim rokiem stanowi to wyraźne przyspieszenie), co przełożyło się na wzrost udziału kapitałów w
sumie bilansowej (niewielki spadek poziomu wskaźnika ogólnego zadłużenia w relacji kwartalnej) i
odzwierciedla utrzymującą się rosnącą skłonność przedsiębiorstw do samofinansowania. Najsilniejszy
wzrost (niemal 19% r/r) wielkości kapitałów własnych odnotowano wśród przedsiębiorstw zatrudniających
od 500 do 2000 osób. Najwyższe poziomy wskaźników samofinansowania odnotowuje się natomiast w
przedsiębiorstwach przemysłowych oraz energetycznych, gdzie udział kapitałów własnych wyniósł
odpowiednio 52% i 62%. W trendzie spadkowym pozostaje wskaźnik trwałości finansowania świadczący o
długoterminowym zaangażowaniu kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz własne) na zaspokojenie
zapotrzebowania na środki niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności, tzw. kapitał pracujący. Niższy
poziom wskaźnika był spowodowany niewielkim wzrostem wielkości zadłużenia długoterminowego
badanych przedsiębiorstw. Nadwyżkę kapitałów stałych ponad aktywa trwałe posiadało 72,4% badanych
firm, a nieco ponad 57% przedsiębiorstw finansowało w całości aktywa trwałe kapitałem własnym.

52

Szybki Monitoring NBP

Finansowanie i sytuacja płynnościowa

Wykres 117 Wskaźniki struktury finansowania

Wykres 118 Odsetek przedsiębiorstw, u których
kapitał własny przekracza wartość aktywów trwałych
oraz odsetek przedsiębiorstw, u których zadłużenie
ogółem nie przekracza sumy aktywów
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Przedsiębiorstwa są zainteresowane utrzymywaniem wysokiego bezpieczeństwa finansowego. Suma
bilansowa sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 5,4% w relacji rocznej. Dynamika zmian, które
zdecydowały o wzroście sumy bilansowej po stronie pasywnej, można określić jako bezpieczne z punktu
widzenia stabilności kapitałowej. Po stronie aktywnej, na dynamikę roczną zmian sumy bilansowej wpłynął
wyższy wzrost zapasów oraz utrzymujące się w trendzie rosnącym inwestycje i należności krótkoterminowe.
Wkład wzrostu wartości aktywów trwałych we wzrost sumy bilansowej utrzymuje się na relatywnie niskim
poziomie, co należy tłumaczyć niskim tempem wzrostu inwestycji długoterminowych oraz odnotowanym
niewielkim spadkiem wartości należności długoterminowych.
Wykres 119 Dynamika zmian pasywnej strony
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura
wpływu jej głównych składowych (r/r)

Wykres 120 Dynamika zmian aktywnej strony
sumy bilansowej i struktura wpływu jej głównych
składowych (r/r)
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Kredyt bankowy i jego dostępność
Wciąż niska aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw przełożyła się na słabszy wzrost kredytów i
pożyczek, szczególnie długoterminowych. W I kw. 2017 r. zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek30 rosło,
30

Do końca 2011 r obliczony na podstawie pozycji: ”Kredyty i pożyczki od jednostek pozostałych”, od 2012 r. pozycja kredyty i
pożyczki obejmuje również pożyczki od jednostek powiązanych.
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ale jego dynamika była niższa zarówno w relacji rocznej, jak i kwartalnej. Niższa dynamika zadłużenia mogła
wynikać z wciąż niskiej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, co wiąże się z obniżonym
zapotrzebowaniem na długoterminowe finansowanie zewnętrzne. Na tempo wzrostu zadłużenia
kredytowego/pożyczkowego wpływ miało w głównej mierze spadające tempo wzrostu zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych. Po jedno-kwartalnym przyspieszeniu w IV kw. 2016 r., w I kw.
2017 r. wzrost zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych był symboliczny, co może
sugerować kontynuację spadkowego trendu zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek
krótkoterminowych. Z uwagi na podobne tempo przyrostu całkowitych zobowiązań kredytowych i/lub
pożyczkowych względem zobowiązań ogółem, udział całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
pozostał blisko poziomu 30% sumy zobowiązań sektora. Wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych
stanowiła ok. 35% całkowitego zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek.
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Wykres 122 Odsetek kredytobiorców i /lub
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Odsetek kredytobiorców, choć bardzo niski, wzrósł, co przełożyło się na wyhamowanie wzrostów
koncentracji zadłużenia kredytowego i pożyczkowego. Udział przedsiębiorstw33 korzystających z
jakiejkolwiek (pod względem terminów) formy kredytu i/lub pożyczki lekko wzrósł – w I kw. br. z kredytów
i/lub pożyczek korzystało nieco ponad 66% próby, a około 36% przedsiębiorstw wykazuje stałe
zapotrzebowanie zarówno na krótko-, jak i długoterminowe finansowanie bankowe i/lub pożyczkowe.34
Wzrost populacji przedsiębiorstw korzystających z kredytów/pożyczek przy równoczesnym nominalnym
spadku tempa wzrostu wielkości zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw wpłynął na
wyhamowanie wzrostu wskaźnika koncentracji zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Przedsiębiorstwa
częściej sięgały po finansowanie bankowe/pożyczkowe ale kwoty uzyskiwanych kredytów były niskie.
Odsetek firm zadłużających się na krótkie terminy pozostaje znacznie wyższy niż odsetek firm wykazujących
zadłużenie długoterminowe, co wynika z częściej pojawiającego się zapotrzebowania na finansowanie

Zmiana metody ujmowania kredytów i pożyczek po 2011 r. spowodowała jednoroczny brak porównywalności danych.
Do końca 2011 r pozycja: ”Kredyty i pożyczki od jednostek pozostałych”, od 2012 r. pozycja kredyty i pożyczki obejmuje
również pożyczki od jednostek powiązanych, zmiana spowodowała potrzebę przeskalowania szeregów. Odsetki kredytobiorców
w latach 2006-2011 powiększono o różnicę średniego odsetka kredytobiorców/pożyczkobiorców w latach 2012-2016 i latach 20062011, aby wyeliminować wzrost odsetka kredytobiorców spowodowany włączeniem do pozycji kredyty i pożyczki od jednostek
pozostałych pożyczek od jednostek powiązanych.
33 W populacji objętej sprawozdawczością GUS
31
32

34

Zmiana metody prezentowania danych nt. zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek wprowadzona przez GUS
przyczyniła się do przesunięcia krzywej informującej o odsetku kredytobiorców o ok. 3 pkt. proc. w relacji do okresu
bezpośrednio przed zmianą.
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długoterminowego finansowania.
Dane statystyki bankowej NBP potwierdzają, że tempo wzrostu wielkości zadłużenia kredytowego
przedsiębiorstw pozostaje umiarkowane i zróżnicowane względem wielkości przedsiębiorstwa.
Utrzymuje się wzrost kredytów inwestycyjnych (w maju wzrost sięgnął 9,4% r/r), oraz wyższy niż w
okresach poprzednich wzrost kredytów bieżących (wzrost o 5% r/r)35. Na koniec maja br. tempo przyrostu
zadłużenia kredytowego całego sektora przedsiębiorstw sięgnęło 4,8% r/r i niemal nie zmieniło się w relacji
kwartalnej36.

O wzroście

zadłużenia kredytowego

dużych firm

zdecydowało

utrzymujące

się

zapotrzebowanie na kredyty inwestycyjne . Z kolei na wzrost zadłużenia kredytowego sektora MSP złożył
37

się popyt na kredyty inwestycyjne, i w mniejszym stopniu na kredyty operacyjne.38 W II kw. br. odsetek
przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt lekko spadł – z badań ankietowych sektora przedsiębiorstw
wynika, że ok. 16% badanych firm ubiegało się o kredyt. Częściej zapotrzebowanie na kredyt zgłaszały duże
przedsiębiorstwa (głównie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 2000 osób). Według oczekiwań banków
wzrost popytu miał dotyczyć kredytów długoterminowych zarówno ze strony dużych przedsiębiorstw, jak
i sektora MSP39. Analiza wpływu klas zatrudnienia we wzrost zadłużenia sektora z tytułu kredytów i
pożyczek w I kw. br. wskazuje na wyraźny wzrost wkładu przedsiębiorstw zatrudniających od 500 do 2000
osób – tempo wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przyspieszyło do 25% r/r. W sektorze MSP
oraz w klasie firm zatrudniających między 250 a 500 osób odnotowano natomiast spadek zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek ogółem, co przełożyło się na ujemny wkład tych klas we wzrost zadłużenia
kredytowego/pożyczkowego ogółem.
W I kw. br. zwiększyły się różnice w zapotrzebowaniu na kredyt na poziomie sektorów i klas wielkości.
Na zmiany tempa wzrostu zadłużenia ogółem z tytułu kredytów i pożyczek całego sektora wpłynęło m.in.
silne ograniczenie zadłużenia zarówno krótko-, jak i długoterminowego przedsiębiorstw z sekcji
Budownictwo, Energetyka oraz w sekcji przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem wody i usług
kanalizacyjnych. W każdej z w/w sekcji deklarowany w I kw. br. popyt na kredyt, wyrażony odsetkiem
złożonych aplikacji kredytowych (a w przypadku firm budowlany również niski odsetek zaakceptowanych
wniosków) sugerował ograniczenie tempa przyrostu zadłużenia. Z kolei pozytywny wkład we wzrost
zadłużenia kredytowego ogółem odnotowano głównie w relacji do firm z sekcji świadczących usługi oraz
wśród firm przetwórstwa przemysłowego.

Dane finansowe sektora bankowego: www.nbp.pl/statystyka_pieniezna_i_bankowa
Zmiana roczna kredytów i pożyczek ogółem na danych statystyki bankowej została policzona na danych miesięcznych, zmiana
kwartalna kredytów i pożyczek ogółem dla II kw. 2017 r. została policzona na danych za kwiecień i maj 2017 r.
37 Według danych NBP w sektorze dużych przedsiębiorstw kredyty zaciągane na duże kwoty, tj. inwestycyjne w kwietniu br.
wzrosły o 13,6% r/r, kredyty na nieruchomości wzrosły o ok. 3,2% r/r, a kredyty operacyjne o 2,4% r/r. Przy ponad 33% udziale
kredytów inwestycyjnych w całości kredytów udzielonych sektorowi dużych przedsiębiorstw i niemal 40% udziale kredytów
operacyjnych wzrost kredytu ogółem w tym sektorze sięgnął 5,8% w ujęciu rocznym.
38 Według danych NBP nt. danych finansowych sektora bankowego na koniec kwietnia br. w sektorze MSP tempo wzrostu
kredytów inwestycyjnych wyniosło 8 % r/r, a kredyty operacyjne wzrosły o 5 % r/r, spadły natomiast kredyty na nieruchomości
o 4% r/r, co ostatecznie przełożyło się na wzrost zadłużenia kredytowego sektora MSP o 5,5% r/r.
39 Szerzej: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_2.pdf
35
36
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Wykres 123 Wkład sekcji PKD do tempa wzrostu
zadł. z tytułu kredytów i pożyczek (r/r)

Wykres 124 Wkład klasy zatrudnienia do tempa
wzrostu zadł. z tytułu kredytów i pożyczek (r/r)
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Do spadku tempa wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw w I kw. br. mogło przyczynić się zaostrzanie
polityki kredytowej przez banki. Zgodnie z deklaracjami banków kredyty były dostępne w mniejszych
kwotach i na krótsze okresy (co może wyjaśniać spadek wartości zadłużenia przy jednoczesnym wzroście
odsetka kredytobiorców/pożyczkobiorców). Ponadto, zaostrzone zostały pozaodsetkowe warunki
kredytowania oraz marże dla kredytów obarczonych większym ryzykiem.40 Zgodnie z zapowiedziami
banków, w I kw. br. zaostrzanie polityki kredytowej było podyktowane pogorszeniem jakości obsługi już
udzielonych kredytów41.
W II kw. br. dostępność kredytu była wciąż wysoka o czym świadczy rosnący odsetek zaakceptowanych
wniosków kredytowych, ale jednocześnie zdolność do uzyskania finansowania bankowego różni się
między klasami przedsiębiorstw. Zasadnicza część popytu na kredyt jest zgłaszana przez przedsiębiorstwa,
które są w dobrej sytuacji ekonomicznej i spełniają restrykcyjne warunki kredytowe, co powoduje, że
dostępność kredytów utrzymuje się na wciąż wysokim poziomie. Mimo niewielkiego spadku odsetka
przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt w większości analizowanych klas, niemal wszędzie odnotowano
wzrost pozytywnych rozpatrzeń wniosków. W II kw. br. w badanej próbie ponad 90% firm ubiegających się
o kredyt otrzymało pozytywną decyzję kredytową. Wciąż najrzadziej o kredyt ubiegają się przedsiębiorstwa
najmniejsze, ale co istotne, dostępność finansowania dla tej klasy przedsiębiorstw jest obecnie bardzo
wysoka. Nieco ponad 91% małych przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt w II kw. br. spotkały się z
pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez bank. Więcej problemów z pozyskaniem kredytu mają
przedsiębiorstwa działające w branżach obarczonych większym ryzykiem lub dysponujące słabszymi
zabezpieczeniami, tu wymienić można przedsiębiorstwa budowlane oraz świadczące pozostałe usługi.
Jednocześnie właśnie w budownictwie wyraźnie poprawia się dostępność finansowania, przy utrzymującym
się na wysokim poziomie popytu na kredyt. Poprawiająca się koniunktura w produkcji budowlanomontażowej, w tym widoczny wzrost obrotów firm budowlanych odnotowany w II kw. br., mogą sprzyjać
poprawie zdolności kredytowej firm budowlanych i przełożyć się na lepszą dostępności finansowania

40
41

Szerzej w raporcie NBP „Sytuacja na rynku kredytowym” www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_2.pdf
Szerzej: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_2.pdf
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bankowego42. Z kolei w przetwórstwie przemysłowym mimo że odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały się
o kredyt po raz kolejny lekko się obniżył, to wzrósł odsetek zaakceptowanych przez banki wniosków.
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Brak zdolności kredytowej przedsiębiorstw pozostaje najczęstszym powodem odmowy udzielenia
kredytu przez banki, najmniejszym problemem jest z kolei brak zabezpieczeń. Drugą, po nieadekwatnej
zdolności kredytowej, a zarazem rosnącą pod względem częstości wskazań przyczyną odmów udzielenia
kredytu przez banki były inne przyczyny, pod pojęciem których można rozumieć: trudne do oszacowania
przez bank ryzyko przedsięwzięcia, brak niezbędnej dokumentacji, trudne do oszacowania (np. z uwagi na
ich silną zmienność bez wyraźnej sezonowości) przyszłe przepływy gwarantujące spłatę kredytu. Z kolei
brak wymaganych zabezpieczeń pozostaje najrzadziej wymienianym przez badane przedsiębiorstwa
powodem odrzucenia wniosku kredytowego. W przypadku ok. 11% firm z sektora MSP, którym w II kw. br.
banki odmówiły udzielenia kredytu, najczęściej wymienianą przyczyną był brak zdolności kredytowej. Z
kolei wśród 5% dużych przedsiębiorstw, które dostały odmowę przyznania kredytu, nie odnotowano
odmowy z przyczyny braku stosownych zabezpieczeń.
Wykres 127 Obserwowany popyt na kredyt,
odsetek złożonych i zaakceptowanych wniosków
kredytowych
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„Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2017 roku”, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/dynamika-produkcji-przemyslowej-i-budowlano-montazowej-wmaju-2017-roku,5,64.html
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W I kw. 2017 r. zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego pozostała wysoka.
Wskaźnik obsługi zadłużenia uległ niewielkiemu pogorszeniu, ale wciąż pozostał na wysokim poziomie. Na
pogorszenie wskaźnika złożył się wolniejszy wzrost wyniku finansowego netto, wyhamowanie spadku
obciążeń z tytułu rat kapitałowych i odsetek (między innymi w wyniku wzrostu obciążeń z tytułu odsetek
od kredytów i pożyczek) 43.
W II kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa poinformowały o poprawie zdolności do terminowej obsługi
zadłużenia kredytowego. Odsetek badanych firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia
kredytowego lekko wzrósł (wzrost o 1,3 pkt. proc kw/kw i 0,8 pkt. proc r/r) pozostając w długookresowym
trendzie wzrostowym. Dane statystyki bankowej NBP potwierdzają, że jakość obsługi zobowiązań z tytułu
kredytów przez sektor przedsiębiorstw pozostaje na bardzo wysokim poziomie, co w dużej mierze jest
pochodną umiarkowanego zainteresowania przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pomocą kredytu
bankowego, ubieganiem się o kredyt firm w dobrej sytuacji ekonomicznej oraz ostrożną polityką kredytową
banków. Wysoka zdolności do obsługi kredytowej przejawia się niskim i konsekwentnie zmniejszającym się
udziałem kredytów o obniżonej jakości w sumie kredytów udzielonych sektorowi przedsiębiorstw. Na
koniec kwietnia br. udział należności z utratą wartości wyniósł 8,4% (był niższy o 1,2 pkt. proc. r/r). Wciąż
więcej problemów z obsługą kredytów miał sektor MSP gdzie udział złych kredytów sięgał 10,1%
(aczkolwiek konsekwentnie spada). W sektorze dużych firm udział należności z utratą wartości stanowił
natomiast 6,2% należności ogółem.
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43

Na podstawie wyników finansowych GUS.
Wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu rat kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej stanowi relację nadwyżki finansowej
wraz z odsetkami do rat kapitałowych i odsetek.
44
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Cena kredytów
Oprocentowanie kredytów złotowych, zarówno w segmencie kredytów krótkoterminowych, jak
i kredytów długoterminowych pozostało na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z decyzją RPP, w II kw.
2017 r. stopa referencyjna NBP pozostała bez zmian. Jednakże zarówno średnie, jak i medianowe
oprocentowanie kredytów krótkoterminowych (z deklarowanych przez przedsiębiorstwa) lekko wzrosło. W
segmencie kredytów krótkoterminowych lekko wzrosło również zróżnicowanie oprocentowania, co
odzwierciedla wzrost rozstępu ćwiartkowego. Warto mieć na uwadze, że na zmiany i wysokość
oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw wpływ mają: zmiany stawek WIBOR (1M, 3M, 6M) na rynku
międzybankowym (które w II kw. br. nie zmieniły się)45 oraz decyzje banków dotyczące zmian wysokości
marży od kredytów w wyniku oceny sytuacji firmy lub całej branży.
W II kw. 2017 r. wysokość marż w różnych klasach przedsiębiorstw była zróżnicowania, ale w większości
klas uległa niewielkim zmianom. Wzrost oprocentowania w segmencie kredytu długoterminowego
skoncentrowany był w kilku klasach i odnotowały je firmy dostarczające dóbr nietrwałych, eksporterzy
niewyspecjalizowani, oraz firmy przetwórstwa przemysłowego. Z kolei w segmencie kredytów
krótkoterminowych wzrosty oprocentowania dotyczyły większej ilości analizowanych klas, ale skala
podwyżek była niewielka. Największe wzrosty oprocentowania w segmencie kredytów krótkoterminowych
odczuły firmy zajmujące się produkcją dóbr energetycznych i świadczące usługi dla biznesu. O obniżkach
oprocentowania
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klasy
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najwyższe

średnie

oprocentowanie (znacznie powyżej średniej dla całej próby) i były to przedsiębiorstwa świadczące usługi
nierynkowe, a także zatrudniające do 50 osób (największe spadki oprocentowania).
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Prognozy popytu na kredyt
Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na III kw. 2017 r. sugeruje kontynuację stabilnego wzrostu
zadłużenia kredytowego sektora, a rola kredytu w finansowaniu inwestycji pozostanie relatywnie
niewielka. Wskaźnik popytu na kredyt, po usunięciu wahań sezonowych, pozostał na poziomie podobnym
do tego jaki odnotowano w pierwszym kwartale roku. Odnotowywane w części klas ograniczenie
zapotrzebowania, na poziomie całej próby jest równoważone wzrostem zapotrzebowaniem na kredyt
45
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w innych klasach. Dotyczy to klas zatrudnienia – plany zwiększania zadłużenia (i jednocześnie
nieograniczania dotychczasowego zadłużenia) wyraziły przedsiębiorstwa największe, zatrudniające
powyżej 2000 osób. Z kolei w klasie firm zatrudniających między 500 a 2000 osób w okresie kwartału ubyło
firm, które mają zamiar ubiegać się o przyznanie kredytu. Najrzadziej plany aplikowania o kredyt wyrażają
firmy zatrudniające do 50 osób, wśród których odsetek kredytobiorców jest bardzo niski (ok 12 pkt. proc.
niższy niż średnio w próbie). W świetle poprawiającego się klimatu inwestycyjnego i deklaracji firm
dotyczących zwiększania aktywności inwestycyjnej należy zauważyć, że rola kredytu bankowego pozostanie
relatywnie niewielka. Wśród firm planujących zwiększyć nakłady inwestycyjne (zarówno w ujęciu
kwartalnym, jak i rocznym), odsetek firm planujących zaciągnąć kredyt tylko lekko wzrósł. Spadł natomiast
odsetek firm, które już rozpoczęte większe inwestycje sfinansują ze środków pozyskanych z kredytu
bankowego (saldo popytu na kredyt spadło głównie za sprawą spadku odsetka firm planujących ubiegać się
o nowe kredyty). Wynik wpisuje się w deklaracje przedsiębiorstw dotyczących utrzymania wysokiego
udziału kapitałów własnych w procesie finansowania inwestycji.
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Utrzymują się wyraźne różnice w przewidywanym zapotrzebowaniu na kredyt między sektorami. Wysoki
popyt na kredyt widoczny jest w budownictwie (choć odsetek firm planujących ubiegać się o kredyt w
nadchodzącym kwartale lekko spadł, to pozostaje znacznie powyżej poziomu obserwowanego w innych
sekcjach). W I kw. br. na rynku nieruchomości utrzymywał się zarówno wysoki popyt, jak i podaż na
powierzchnie mieszkaniowe, co przełożyło się na wyższe zapotrzebowanie firm budowlanych
i deweloperskich na finansowanie zewnętrzne, w tym bankowe. 47 Spadek popytu na kredyt, (wyrażony
spadkiem salda popytu) zaobserwowano z kolei m.in. wśród przedsiębiorstw oczekujących wzrostu
zamówień na swoje dobra i usługi. Wydaje się to spójne z planami inwestycyjnymi tej grupy przedsiębiorstw
– wzrósł mianowicie odsetek przedsiębiorstw zapowiadających kontynuację inwestycji rozpoczętych we
wcześniejszych okresach, co sugeruje wcześniejsze pozyskanie finansowania (dodatkowo, odsetek firm
planujących zwiększyć inwestycje w III kw. br. wzrósł tylko w niewielkim stopniu, znacznie poniżej średniej
dla całej populacji). Niższe zapotrzebowanie na finansowanie bankowe zgłosiły również firmy produkujące
Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych statystyki bankowej dla I kw. 2017 r. została policzona na danych
za styczeń i luty 2017 r.
47 Słaba na tle populacji, dostępność finansowania bankowego dla firm budowlanych może wynikać z gorszej sytuacji na rynku
nieruchomości komercyjnych (nadpodaż nieruchomości) oraz wciąż wysokiego udziału kredytów zagrożonych w portfelach
banków. Szerzej: http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_03_2017.pdf
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dobra trwałego użytku oraz świadczące usługi dla biznesu (spadł nie tylko odsetek firm, które nie mają
zamiaru ubiegać się o kredyt, ale przybyło również przedsiębiorstw planujących spłacić dotychczasowe
zadłużenie). Z kolei w przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost salda popytu na kredyt, co może
mieć związek z rosnącą produkcją i utrzymującym się wysokim popytem zarówno wewnętrznym, jak
i zewnętrznym. Wysokie zapotrzebowanie na kredyt bankowy widoczne jest w klasach przedsiębiorstw
oczekujących korzystnego kształtowania się koniunktury, tj. przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu
popytu na swoje produkty, jak też zapowiadających zwiększenie zatrudnienia. W gronie przedsiębiorstw
planujących częściej niż w II kw. br. ubiegać się o kredyt, znalazły się firmy energetyczne oraz górnicze.
Mimo że ich plany inwestycyjne nie wskazują na silny wzrost nowych nakładów, to w obu klasach już
w I kw. br. wzrosły obroty po ponad rocznym okresie ich systematycznego spadku, co może oznaczać wzrost
zapotrzebowania na finansowanie działalności bieżącej.

Finansowanie pozakredytowe: leasing, rynek papierów wartościowych
Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem działalności za pośrednictwem rynku kapitałowego
pozostaje niskie, ale silnie skoncentrowane. Zobowiązania z tytułu emisji długoterminowych papierów
wartościowych w sumie zobowiązań długoterminowych stanowiły około 21%.48 Z kolei zadłużenie z tytułu
emisji

krótkoterminowych

dłużnych

papierów

wartościowych

stanowiło

ok.

2,2%

wartości

krótkoterminowych zobowiązań. Wysoki poziom koncentracji emisji dłużnych papierów wartościowych
powoduje, że to właśnie decyzje największych, pod względem obrotów, przedsiębiorstw decydują o
kierunku zmian agregatu. Zadłużenie sektora przedsiębiorstw z tytułu dłużnych papierów wartościowych
składa się głównie z zadłużenia długoterminowego, jest to obecnie ponad 85% agregatu z wyraźną tendencją
spadkową udziału zadłużenia krótkookresowego. Odsetek podmiotów posiadających zobowiązania z tytułu
dłużnych papierów wartościowych wciąż nie przekracza 2%. Ponad 90% wartości dłużnych papierów
wartościowych

pozostających

w

dyspozycji

sektora

przedsiębiorstw

wyemitowały

największe

przedsiębiorstwa. Z emisji papierów dłużnych jako źródła finansowania, na największą skalę (zarówno w
odniesieniu do krótko-, jak i długoterminowych papierów dłużnych) korzystają przedsiębiorstwa największe
(czwarty, pod względem obrotów, kwartyl przedsiębiorstw). W I kw. br. niewielki wzrost udziału dłużnych
papierów wartościowych odnotowano w relacji do mniejszych przedsiębiorstw, w tym firm z pierwszego
kwartyla. Nie zmienia to jednak wpływu tego kwartyla na kształtowanie się struktury wzrostu całkowitego
zadłużenia sektora przedsiębiorstw z tytułu dłużnych papierów wartościowych.

48

Zmiana metody prezentowania danych nt. zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu dłużnych papierów wartościowych
wprowadzona przez GUS od 2012 r. wpłynęła na wzrost relacji. Obecnie w zobowiązaniach uwidocznione są zobowiązania
zarówno wobec jednostek pozostałych, jak i powiązanych.
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Ramka 4 Udział leasingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw niefinansowych rośnie
Rola leasingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw rośnie, co odzwierciedla zarówno skala
wykorzystania leasingu, jak i odsetek leasingobiorców. Według Związku Polskiego Leasingu zadłużenie
przedsiębiorstw z tytułu leasingu rośnie dynamicznie, a perspektywy rozwoju pozostają optymistyczne.
Według ZPL wartość inwestycji sfinansowanych przez polskich leasingodawców w I kw. 2017 r. wyniosła
nieco ponad 15 mld zł, przy tempie wzrostu rynku leasingu sięgającym 12,7% w ujęciu rocznym.
Wykres 137 Odsetki przedsiębiorstw korzystających
z leasingu
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Zgodnie z danymi GUS zarówno dynamika, jak i wielkość leasingu pozostają zasadniczo mniejsze.
Podstawowym elementem różnicującym te dwa źródła danych pozostaje zakres podmiotowy. Wyniki
finansowe sektora przedsiębiorstw obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 osób, czyli zgodnie
z danymi ZPL nie pokazują leasingu udzielonego niemal 70% podmiotów korzystających z tego
instrumentu. Dodatkowo ZPL dysponuje informacją pozyskaną bezpośrednio od leasingodawców i w
swoich statystykach ujmuje ok. 90% rynku leasingu. Niemniej jednak, dane GUS pozwalają na oszacowanie
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tendencji zmian relacji zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu leasingu do zobowiązań ogółem. W I kw. br. z
leasingu korzystało około 26% badanych firm, w tym około 10% badanych firm korzystało z leasingu
finansowego, a nieco ponad 16% firm z leasingu operacyjnego.
Zdecydowanie

wyższa

koncentracja

leasingu

finansowego

(względem

leasingu

operacyjnego)

w przedsiębiorstwach charakteryzujących się największymi obrotami powoduje, że wielkość leasingu
finansowego udzielona całemu sektorowi silnie reaguje na zmiany popytu na ten instrument właśnie
w grupie firm największych. Leasing operacyjny, z uwagi na swoje właściwości, jest bardziej rozproszony
i częściej zaciągany przez mniejsze firmy.
Wykres 139 Wkład przedsiębiorstw ujętych wg
wielkości obrotów do tempa wzrostu zadłużenia
z tyt. leasingu finansowego (r/r)
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Dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że zainteresowanie przedsiębiorstw nabywaniem
ruchomości za pośrednictwem leasingu rośnie. W strukturze finansowania leasingiem ponad 44,6%
stanowią pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze do 3,5t), około 28,2% to transport ciężki i dalej maszyny
i urządzenia wraz ze sprzętem IT (stanowią niemal 25,7% sumy finansowania leasingiem). Finansowanie
leasingiem zakupu nieruchomości jest najrzadziej przeprowadzaną transakcją i sięga 1% łącznego
finansowania udzielanego przez firmy leasingowe49. W I kw. 2017 r. największy przyrost zakupów
leasingowych odnotowano w relacji do nieruchomości (ok. 75% wzrost w ujęciu rocznym), które jednak
stanowią marginalną pozycję w całkowitym finansowaniu leasingiem. Wciąż najważniejszą pozycją,
o wysokiej stopie wzrostu pozostają samochody osobowe, oraz pozostałe rodzaje maszyn i urządzeń (MiU),
których finansowanie wzrosło o niemal 23% r/r.

Wykres 141 Struktura rynku leasingu w I kw. 2017

49

Wykres 142 Zmiany struktury rynku leasingu w I kw.
2017 względem I kw. 2016 r.

http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2016/branza-leasingowa-odnotowala-17-1-dynamike
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Płynność przedsiębiorstw
Płynność przedsiębiorstw, mimo niewielkiego pogorszenia, utrzymuje się na wysokim i bezpiecznym
poziomie, zmniejsza się również zróżnicowanie wskaźników płynności wśród przedsiębiorstw. Obniża
się płynność przedsiębiorstw, które dotychczas miały bardzo wysokie wskaźniki płynności (znacznie
przekraczające referencyjne poziomy), a bardzo powoli rośnie płynność firm, które doświadczały niskiej
płynności. Wysoka płynność sektora przedsiębiorstw w I kw. 2017 r. była efektem akumulacji najbardziej
płynnych aktywów obrotowych w wyniku m.in. dodatniej dynamiki wyniku finansowego (utrzymującego
się wysokiego tempa wzrostu wyniku na sprzedaży tj. 15,1 % r/r) 50). Niewielki spadek wskaźnika płynności
gotówkowej był wynikiem nieco słabszego wzrostu inwestycji krótkoterminowych (7,2% r/r, w tym
utrzymującego się od czterech kwartałów osłabienia tempa wzrostu środków pieniężnych) wobec
zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 7,3% r/r) 51. Według danych statystyki bankowej NBP tempo
akumulacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedsiębiorstw jest wciąż wysokie – w maju
br. dynamika środków pieniężnych gromadzonych przez firmy na rachunkach bieżących sięgnęła nieco
ponad 11% r/r, natomiast depozyty terminowe zmniejszyły się o 6,6% r/r 52. Środki zdeponowane na
rachunkach bieżących stanowią obecnie ponad 63,5% całkowitych depozytów sektora przedsiębiorstw, co
wydaje się być pochodną niewielkiej różnicy w dochodowości lokat bieżących względem lokat terminowych,
a dodatkowo większej ich dostępności bez ryzyka utraty jakichkolwiek wypracowanych do tego okresu
odsetek.

Spadek
wyrażony
w
cenach
stałych
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-pierwszym-kwartale-2017-r,12,27.html
51 51 W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki)
i pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%-99% inwestycji
krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego
wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki udział.
52 W maju 2017 r. depozyty przedsiębiorstw były wyższe o 4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, i o ok. 2,4% wyższe
niż w miesiącu poprzednim. Na wzrost depozytów ogółem w ujęciu rocznym wpływ miał 11% r/r wzrost depozytów bieżących
i 6,6% r/r spadek depozytów terminowych.
50
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Wykres 143 Płynność finansowa (III st.), płynność
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Jedną z przyczyn obniżenia wskaźników płynności może być słabnąca jakość obsługi zobowiązań
handlowych. Może to być również efekt rosnących kosztów obniżających wynik na działalności operacyjnej.
Innym wyjaśnieniem spadku tempa akumulacji środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa może być
wolno poprawiająca się aktywność inwestycyjna sektora przedsiębiorstw finansowana z kapitałów własnych
(czyli środków zgromadzonych m.in. na rachunkach bankowych). Według danych GUS w I kw. br. wzrosły
nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 5,1%) oraz na środki transportu (wzrost o
7,0%)53.
Wykres 145 Płynność finansowa przedsiębiorstw
(odsetek odpowiedzi) 54
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Odsetek przedsiębiorstw z bezpieczna sytuacja płynnościową, mimo kolejnego obniżenia, jest wciąż
wysoki, ponadto przybywa przedsiębiorstw poprawiających swoją płynność w grupie firm o niskich,
bądź bardzo niskich wskaźnikach płynności. W I kw. br. płynność gotówkową przekraczającą poziom 0,2
miało ok. 48,5% badanych firm, a płynność szybką powyżej 1,0 miało ponad 55,1% populacji. W I kw. br.
odnotowano po raz kolejny niewielki ubytek odsetka przedsiębiorstw utrzymujących poziom płynności
gotówkowej powyżej wartości referencyjnej. Powolny proces dekoncentracji inwestycji krótkoterminowych

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wynikifinansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-pierwszym-kwartale-2017-r-,12,27.html
54 Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie
53
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(w tym środków pieniężnych) idzie w parze z obniżeniem się wartości medianowej wskaźnika płynności w
trzecim i czwartym kwartylu przedsiębiorstw sklasyfikowanych według poziomu płynności. Natomiast
wzrost wartości średniej (i w mniejszym stopniu medianowej) był największy w pierwszym kwartylu.
Oznacza to, że przybywa przedsiębiorstw poprawiających swoją płynność w grupie firm o niskich, bądź
bardzo niskich wskaźnikach płynności. W ujęciu sektorowym niewielki spadek wskaźników płynności
odnotowano wśród przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Są to
jednak przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo wysoką – również w relacji do pozostałych sektorów –
płynnością. W niewielkim stopniu płynność pogorszyła się również w transporcie i energetyce. Z kolei
kontynuację poprawy płynności gotówkowej (z bardzo niskich poziomów obserwowanych w okresie od
połowy 2015 do połowy 2016 r.) obserwuje się w górnictwie (w tym w górnictwie węgla kamiennego i
brunatnego).

Regulowanie zobowiązań handlowych, zatory płatnicze
Sytuacja płatnicza sektora przedsiębiorstw pozostaje dobra, a cykle ściągania zobowiązań i regulowania
należności uległy skróceniu. Skrócenie cykli zobowiązań i należności wynika z większego wzrostu
przychodów ze sprzedaży, jak również kosztów ogółem względem wielkości należności i zobowiązań z
tytułu dostaw i usług. Cykl zapasów uległ tylko niewielkiemu wydłużeniu w relacji do analogicznego okresu
ubiegłego roku, ale skrócił się w relacji kwartalnej. W efekcie tych zmian, w I kw. 2017 r. konwersja gotówki
przeciętnej firmy55 wyniosła 34,5 dnia, co oznacza, że czas w którym zainwestowane w działalność bieżącą
środki wrócą do przedsiębiorstwa, skrócił się w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku o niemal
jeden dzień. Udział kredytu handlowego brutto w sumie bilansowej wzrósł, sugerując pogłębiającą się
tendencję do wykorzystywania kredytu kupieckiego jako źródła finansowania bieżącej działalności.
Wykres 147 Cykl rozliczeniowy należności56 i
zobowiązań z tytułu dostaw i usług57 oraz zapasów58
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Deklarowana jakość obsługi zobowiązań handlowych badanych przedsiębiorstw lekko się pogorszyła. W
II kw. br. ok. 72% firm poinformowało, że nie ma problemu z regulowaniem zobowiązań względem swoich
kontrahentów, ale wskaźnik ten obniża się od początku 2016 r. Jednocześnie, według badanych w ramach

Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl
zobowiązani z tytułu dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sumie
bilansowej.
56 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
57 Cykl zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni)
58 Cykl zapasów = (zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
55
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SM NBP przedsiębiorstw, brak płynności, jak również występowanie zatorów płatniczych nie stanowią
ważnej bariery dla prowadzenia działalności. Niemal 58% ankietowanych przedsiębiorstw poinformowało,
że nie posiada w swoim portfelu przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług, ale tylko ok 30%
badanych twierdzi, że nie ma przeterminowanych należności. Z deklaracji przedsiębiorstw wynika, że
najczęściej, bo w przypadku należności niemal co druga badana firma, a w przypadku zobowiązań co trzecia
badana firma posiada przeterminowane rozliczenia, których wartość nie przekracza jednak 10% wartości
należności bądź zobowiązań handlowych. Wśród przedsiębiorstw, które w II kw. br. poinformowały, że nie
miały problemów z płynnością i terminowo regulowały swoje zobowiązania tylko około 36% powiedziało,
że otrzymuje należności handlowe od swoich kontrahentów w uzgodnionym terminie. W większości
analizowanych klas, wśród przedsiębiorstw, które mają problem z odzyskaniem należności w uzgodnionym
terminie przeważa opinia, że jest to spowodowane zatorami płatniczymi jakich doświadczają kontrahenci
(średnio ok. 48% firm doświadczających opóźnień). Tylko w budownictwie w ponad 17% przypadków
opóźnienia w płatnościach wynikały z kwestionowania przez kontrahentów jakości dostarczanych dóbr lub
usług. Obserwowany w badaniu SM NBP niski odsetek firm zgłaszających problemy z zatorami płatniczymi59
może zatem wynikać z często występującego, ale relatywnie niskiego udziału przeterminowanych płatności,
i co się z tym wiąże, możliwości przeciętnej firmy do zrekompensowania ubytku płynności z tego tytułu
innymi wpływami.
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Według ostatniego badania Coface w II kw. 2017 r. odnotowano o 18% r/r więcej postępowań
upadłościowych i restrukturyzacyjnych60. Od wprowadzenia nowego prawa zwiększyło się grono
przedsiębiorstw objętych statystyką upadłościową i restrukturyzacyjną z uwagi na objęcie nią obok firm
niewypłacalnych, również przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.

Nie bez znaczenia dla wyjaśniania problemu zatorów pozostaje również charakter pytania o zatory płatnicze. W kwartalnym
badaniu NBP problem zatorów jest analizowany na podstawie pytania otwartego o bariery prowadzenia działalności
gospodarczej.
60
Coface przygotowuje statystyki w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości
http://www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Biuro-prasowe/Raport-Coface-upadlosci-i-restrukturyzacje-firm-w-Polsce-w-Ipolroczu-2017-roku
59
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Spadł odsetek upadłości w celu likwidacji majątku (spadek o 11% r/r), a wzrósł odsetek postepowań
układowych, w tym głównie przyspieszonych postępowań układowych. Wzrost zainteresowania
postępowaniem przyspieszonym może wynikać z kilku jego cech będących rozwiązaniami korzystnymi dla
obu stron. Wśród nich najważniejsza wydaje się szybkość postępowania. Ponadto spis wierzytelności
spornych odbywa się w trybie uproszczonym, a postępowanie może być wszczęte w stosunku do dłużnika,
którego suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%
sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Wszczęcie przyspieszonego
postępowania daje również dłużnikowi ochronę przed wierzycielami, ponieważ postępowania egzekucyjne
są natychmiastowo zawieszane. Dla wierzycieli udogodnieniem jest, że ocena propozycji układowej, oraz
sporządzenie planu restrukturyzacyjnego powierzone jest w ręce niezależnego, bo wybieranego przez sąd,
nadzorcę sądowego.
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1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring
NBP (SM NBP) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach
na środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).
2. Badania SM NBP prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM NBP odbyło się w
czerwcu 2017 r. W badaniu SM NBP wzięło udział 2328 podmiotów wybranych z terenu całego kraju.
Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza
rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz
duże jednostki. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia
silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną
ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są
przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na
przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób.
Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i
rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec marca 2017 r. wyniosła 16 976, tj. o
214 więcej jednostek niż w marcu 2016 r.
4. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych
jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw.
Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować, jako
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę,
5. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest
ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale).
6. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.
7. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne:

 wg rodzajów działalności PKD w podziale na: Przemysł, Budownictwo, Handel, Usługi, bądź z
uwzględnieniem sekcji PKD
 ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na które składa
się: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja i komunikacja,
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Edukacja, Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją
 wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz form własności
 wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 oraz
2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i duże
przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników)
 wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra
energetyczne, inwestycyjne, konsumpcyjne trwałe i nietrwałe oraz półprodukty/dobra zaopatrzeniowe.
 wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe (głównie:
edukacja i zdrowie).
 wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy
z zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy z 50% lub
wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy
z niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży).
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8. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób:

 Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100
 Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100
 Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, przyjęta w
notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej
populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD).
 Płynność szybka (II st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowe do zobowiązań
krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,0 (Wartość wymieniana przez rożnych
autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD).
 Płynność gotówkowa (I st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych,
przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia
dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej
klasyfikacji PKD).
 Wskaźnik ogólnego zadłużenia = relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów wyrażona
w procentach
 Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę
całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki).
 Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach
 Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych wyrażona
w procentach
 Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = relacja zobowiązań krótkoterminowych do sumy bilansowej
wyrażona w procentach
 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = relacja zobowiązań długoterminowych do sumy bilansowej
wyrażona w procentach
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