Nr 03/21 (lipiec 2021 r.)

Szybki Monitoring NBP
Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Nr 03/21 (lipiec 2021 r.)

Szybki Monitoring NBP
Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Departament Analiz Ekonomicznych
Warszawa, 2021 r.

Spis treści

Streszczenie

2

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw

4

Sprzedaż i uwarunkowania popytowe

8

Sytuacja finansowa i jej prognozy

16

1.

Wynik finansowy i rentowność

16

2.

Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia

21

Ramka 1 Oceny poziomu niepewności

24

3.

25

Prognozy sytuacji ekonomicznej i zmian rentowności

Koszty pracy i wydajność

28

Inwestycje

35

1. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw

35

2. Perspektywy aktywności inwestycyjnej

41

Ramka 2 Ryzyko luki popytowej

43

Płynność i finansowanie działalności

46

1. Płynność i regulowanie zobowiązań

46

Ramka 3 Praktyki płatnicze dużych podatników

51

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw

54

Ceny producentów

62

Uwagi metodologiczne

66

Formularz ankietowy

68

Autorzy:
Piotr Boguszewski
Zuzanna Iwanicka
Piotr Popowski
Łukasz Postek
Katarzyna Puchalska
Agnieszka Sawicka
Izabela Tymoczko

Streszczenie

Streszczenie
W I kw. 2021 r. wysoka była dynamika przychodów ze sprzedaży sektora przedsiębiorstw niefinansowych
(SPN) objętych sprawozdaniem F‐01 GUS – tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Szczególnie szybko
rosły przychody z działalności eksportowej. Wyniki SM NBP i inne dane dostępne z częstością miesięczną
wskazują na utrzymywanie się tej dobrej sytuacji także w II kw. br.; przy czym w grupie eksporterów
wskaźniki sprzedaży i popytu ukształtowały się nawet na wyższym poziomie niż przed rozpoczęciem
pandemii.
Również prognozy sugerują dalszą poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie
kwartalnym, jak i rocznym – ale głównie w przemyśle. Utrzymują się też bardzo korzystne prognozy
eksportu.
Jednym z istotniejszych źródeł ryzyka może być – obok zagrożeń związanych z możliwością pojawienia
się czwartej fali pandemii COVID‐19, o prawdopodobnie słabszych jednak skutkach w sferze realnej niż
w przypadku wcześniejszych kulminacji zakażeń – problem niedoboru zapasów. O ile w I kw. br. dotyczył
on przede wszystkim dostępności dóbr zaopatrzeniowych w wybranych branżach, o tyle obecnie
w świetle opinii firm nie tylko objął więcej branż i kategorii dóbr, ale jednocześnie nasilił się do
najwyższych poziomów w historii badania. Równocześnie kształtowanie się różnych kategorii zapasów
można odczytywać jako przygotowywanie się przedsiębiorstw do zaspokojenia wyższego popytu w
przyszłości.
W świetle danych F‐01 GUS za I kw. 2021r. dynamika zatrudnienia r/r pozostała ujemna, choć wyższa niż
w poprzednim kwartale i dodatnia w relacji kw/kw. Hamująco na jego poziom wpływały redukcje
w branżach

bezpośrednio

i

pośrednio

dotkniętych

przez

przeciwpandemiczne

ograniczenia

administracyjne. W świetle najnowszych danych z SM NBP optymistyczne są natomiast prognozy
zatrudnienia ‐ najwyższe w historii badania. Kolejny kwartał z rzędu najkorzystniejsze przewidywania
dotyczą przedsiębiorstw dużych, ale rośnie odsetek firm małych i średnich, również planujących jego
wzrost.
Koszty pracy w I kw. br. okazały się nieznacznie niższe niż w poprzednim, przy czym ich udział w
kosztach działalności operacyjnej nadal przekraczał średnią długookresową. Obniżyła się też roczna
dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, choć tylko w przypadku sektora prywatnego. Wyniki
SM NBP wskazują na rosnącą presję płacową w II kw. br., obejmującą wiele klas przedsiębiorstw. Siła tej
presji wciąż jest jednak wyraźnie niższa niż przed pandemią. Ponad 36% respondentów przewiduje
podniesienie płac w III kw.br., tj. o około 9 pp. więcej niż w poprzednim badaniu. Mimo wzrostu popytu
na pracę i nasilenia się presji płacowej przewidywane przez respondentów podwyżki płac ukształtują się
na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej. Przedsiębiorstwa planują wzrost wynagrodzeń
przeciętnie o 5,4% r/r wobec 4,9% r/r w poprzednim kwartale. W II kw. br. nastąpiła poprawa relacji
między wzrostem wynagrodzeń a wydajnością pracy, przy czym w przypadku ok. 82% podmiotów
zmiana płac była nie wyższa lub zbliżona do zmiany wydajności pracy.
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Streszczenie

Wysoka

dynamika

przychodów

przy

jednoczesnej

istotnej

redukcji

części

współczynników

kosztochłonności produkcji spowodowały, że w świetle danych finansowych F‐01 GUS w I kw. br. SPN
osiągnął rekordowy, dla tego okresu, wynik finansowy: zarówno brutto, jak i netto – tak w ujęciu
nominalnym, jak i realnym. Spowodowało to także znaczący wzrost rentowności, której prognozy w
horyzontach kwartalnym i rocznym także są korzystne.
Firmy przewidują dalszą poprawę sytuacji w III kw. br. oraz w perspektywie 12 miesięcy, przy czym
najsilniejszy wzrost optymizmu występuje głównie w branżach, w których w ostatnim okresie złagodzono
ograniczenia przeciwpandemiczne. Trzeba jednak podkreślić, że rekordowe wyniki finansowe, osiągnięte
w I kw. br., są częściowo efektem wyjątkowych okoliczności, występujących w początkowych fazach
znoszenia przeciwpandemicznych ograniczeń administracyjnych. Wraz z normalizacją sytuacji część
kosztów, w tym wydatki na szkolenia, podróże służbowe etc. zapewne przyspieszą, a z kolei bezpośrednie
silne efekty pomocowe tarcz – osłabną.
W I kw. 2021 r. średnie wartości wskaźników płynności dla SPN pozostały na bardzo wysokich
poziomach; w szczególności odsetek przedsiębiorstw utrzymujących wskaźnik płynności gotówkowej
powyżej 0,2 osiągnął historyczne maksimum (61% respondentów). Z deklaracji przedsiębiorstw wynika
również, że ocena sytuacji płynnościowej w II kw. 2021 r. w większości badanych klas była lepsza niż
przed kwartałem, niemniej w części z nich jedynie nieznacznie. Wzrosły także prognozy sytuacji
płynnościowej na kolejne 12 miesięcy ‐ przeważają przewidywania poprawy sytuacji. Deklarowana
zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych pozostała wysoka.
W II kw. 2021 r. popyt na kredyt bankowy pozostał, na podstawie deklaracji badanych firm, niski ‐ jedynie
15% przedsiębiorstw ubiegało się o jego przyznanie. Według prognoz SM NBP w III kw. 2021 r. sytuacja
ta nie ulegnie większym zmianom. W świetle opinii respondentów lekko wzrosła zdolność
przedsiębiorstw do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego, osiągając jeden z wyższych poziomów.
W próbie przeważają firmy spodziewające się poprawy tej sytuacji także w perspektywie 12 miesięcy.
W połączeniu z bardzo dobrymi ocenami płynności przełożyło się to na wzrost dostępności finansowania
bankowego ‐ ok. 85% złożonych wniosków uzyskało pozytywną decyzję kredytową.
W I kw. b.r. – po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy – wzrosły nakłady na środki trwałe w SPN.
Ożywienie dotyczyło wielu grup przedsiębiorstw, w tym również firm publicznych i dużych inwestorów.
Ze względu na dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw nastąpiła także dalsza, znacząca poprawa
nastrojów inwestycyjnych – do wyższych poziomów niż przed wybuchem pandemii. Powróciło m.in.
rekordowe, od czasu globalnego kryzysu finansowego, zainteresowanie nowymi przedsięwzięciami
rozwojowymi.
W I p. br. w polskim przemyśle odnotowano przyspieszenie dynamiki cen producenta – przede wszystkim
ze względu na wzrost cen (r/r) dóbr energetycznych i zaopatrzeniowych. W warunkach postępującej
poprawy sytuacji popytowej przewidywany znaczący, dalszy wzrost cen zużywanych w procesie
produkcyjnym materiałów i surowców, a także (choć w mniejszym stopniu) wynagrodzeń, przyczyniają
się do wyraźnego wzrostu oczekiwań inflacji cen producenta w III kw. br.
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Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw
W II kw. 2021 r. syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej1 wzrósł i ukształtował się nieznacznie powyżej
poziomu neutralnego. Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji oraz prognozy modelowe sugerują
jednak, że ocena to może być zawyżona ze względu na płynnościowy efekt tarcz antykryzysowych, a
neutralny poziom koniunktury zostanie osiągnięty w perspektywie roku. Szybka odbudowa wskaźnika,
po szoku wywołanym pandemią koronawirusa i obostrzeniami w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki,
wynikała w głównej mierze z bardzo dobrej sytuacji płynnościowej sektora przedsiębiorstw, wspieranej
przez działania z tarcz antykryzysowych. Wzrostom wskaźnika sytuacji bieżącej w ostatnim roku
towarzyszyły co prawda również lepsze oceny aktualnej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz
wyższy stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, ale skala poprawy w tych obszarach była
zdecydowanie mniejsza. Podobną prawidłowość zaobserwowano w odniesieniu do prognoz sytuacji
ekonomicznej, popytu, inwestycji oraz prognoz z obszaru rynku pracy. W konsekwencji syntetyczny
wskaźnik sytuacji przyszłej ukształtował się na poziomie nieznacznie poniżej – a nie powyżej – poziomu
neutralnego.
Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej

Wykres 2 Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji
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Jak dotąd pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej obostrzenia w swobodnym funkcjonowaniu
gospodarki można – z perspektywy sektora przedsiębiorstw niefinansowych – wciąż postrzegać jako
źródło zaburzeń o charakterze krótkookresowym, nakładających się na naturalne procesy koniunkturalne.
Rozważając ścieżkę odbicia gospodarczego oraz kształtowanie się koniunktury w ostatnim okresie warto
zauważyć, że proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął się już na przełomie lat 2018/2019.
Przeprowadzone symulacje sugerują, że pandemia koronawirusa doprowadziła przede wszystkim do
szybszego (o ok. pół roku) osiągnięcia lokalnego minimum cyklu oraz skrócenia czasu trwania fazy cyklu, w
której komponent cykliczny jest ujemny. Źródłem tych wahań nie były jednak naturalne procesy związane z
cyklem koniunkturalnym, ale nagły spadek a następnie szybka odbudowa aktywności gospodarczej w
związku ze zmianami liczby zachorowań na koronawirusa oraz ograniczeń w swobodnym funkcjonowaniu
gospodarki. Modelowa ocena procesów cyklicznych bazuje jednak na założeniu, że pandemia będzie

1

por. Szybki Monitoring NBP, Nr 03/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2019.pdf.
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wydarzeniem przejściowym i relatywnie krótkotrwałym2. O tym, że tak w dużej mierze postrzegają ją same
przedsiębiorstwa świadczą pozytywne prognozy zatrudnienia (odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost
zatrudnienia wciąż jest zdecydowanie wyższy od odsetka przedsiębiorstw planujących spadek zatrudnienia)
oraz poprawiające się prognozy inwestycji. W ujęciu prospektywnym kluczowym ryzykiem dla oceny
wpływu pandemii koronawirusa na przebieg procesów cyklicznych wydaje się możliwość wystąpienia tzw.
czwartej fali epidemii oraz ewentualne ograniczenia w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki z nią
związane.
Wykres 3 Prognoza syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej* ‐ w okresie 2005‐2022 (lewy panel) oraz w
zbliżeniu 2015‐2022 (prawy panel)
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Linia przerywana reprezentuje wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do I kw. 2020 r. włącznie. Linią ciągłą oznaczono
wskaźnik lub prognozę na podstawie danych do I kw. 2021 r.

*
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Kształtowanie się wszystkich wskaźników w bieżącej edycji raportu należy interpretować z
uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań towarzyszących okresowi ankietowania przedsiębiorstw.
Ich prognozy formułowane w pierwszej połowie czerwca pozostawały prawdopodobnie pod silnym
wpływem niskiej i spadającej liczby zachorowań na koronawirusa w Polsce oraz łagodzenia obostrzeń
sanitarno‐administracyjnych. Równolegle podobne zjawiska i procesy obserwowano wówczas wśród
najważniejszych partnerów handlowych Polski. Okres ankietowania przedsiębiorstw tylko w niewielkim
zakresie koresponduje czasowo z szybkim przyrostem zakażeń wariantem delta w Wielkiej Brytanii i innych
krajach europejskich. Złożenie powyższych czynników wywierających silny – a równocześnie zróżnicowany
w przekroju branżowym – wpływ na nastroje przedsiębiorstw nakazuje traktować prognozy formułowane
przez przedsiębiorstwa z odpowiednią dozą ostrożności. Kluczowy dla ocen perspektyw rozwoju sektora
przedsiębiorstw pozostaje bowiem wciąż rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID‐19 oraz z
ograniczeniami w swobodnym funkcjonowaniu gospodarek narodowych i gospodarki światowej.

2 Procedury statystyczne służące do filtracji komponentów cyklicznych rozwiązują tzw. problem ekstrakcji sygnału (signal
extraction problem). Jeżeli szok związany z epidemią koronawirusa będzie krótkotrwały, to przez procedury statystyczne zostanie
rozpoznany przede wszystkim jako komponent nieregularny i szum. Jeśli jednak szok ten będzie trwał dłużej, to z perspektywy
modelowej zostanie w większej mierze zakwalifikowany jako wahania o charakterze cyklicznym. Relatywnie stabilne w czasie i
niewrażliwe na pojawianie się nowych danych oszacowania komponentów cyklicznych można jednak uzyskać jedynie ex post, i
to po upłynięciu pewnego czasu od wygaszenia szoku.

Szybki Monitoring NBP

5

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw

Sytuacja epidemiologiczna, zakres działań przeciwepidemicznych3
Po osiągnięciu szczytu wiosennej fali zakażeń na przełomie I i II kw. sytuacja epidemiologiczna zaczęła
się poprawiać, czemu towarzyszyło rozpoczęte w końcu kwietnia stopniowe znoszenie restrykcji
przeciwpandemicznych. W ciągu kwartału dwukrotnie obniżyła się liczba zakażeń (z ok. 1 mln. do ok.
0,5 mln. nowych przypadków w II kw.), przy niewielkiej jednak poprawie w statystykach zgonów (łącznie
24 tys. zgonów w I i 22 tys. w II kw.) i liczbie hospitalizacji (średnia liczba hospitalizacji obniżyła się z 17 tys.
do 16 tys. w II kw.). Przyspieszyła równocześnie akcja masowych szczepień przeciwko SARS‐cov2 (w II kw.
wykonano 21,5 mln szczepień, a 10 mln. osób zostało w pełni zaszczepionych, wobec odpowiednio
5,8 mln./1,9 mln. w I kw.).
Wykres 4 Indeks restrykcyjności SI w Polsce na tle
krajów UE
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Wykres 5 Indeks restrykcyjności SI i liczba zakażeń
w Polsce (śr. ruch., sk. log.)
100

90

90
80

80

70

70
10

60

10

60
50

50

40

40
1

1

30

0,1
sty 20

20

20

10

10
0,1
sty 20

0
kwi 20
lip 20
stopa zakażeń

paź 20

30

sty 21 kwi 21
indeks restrykcyjności (P)

0
kwi 20
lip 20
stopa zakażeń

paź 20

sty 21 kwi 21
indeks restrykcyjności (P)

Źródło: statystyki epidemiologiczne MZ, Our World in Data

otwarcie galerii handlowych,
otwarcie kin, teatrów, hoteli w RS
budow.mebl.

zamknięcie sklepów w CH, horeca

zaostrzenia lokalne (+1 woj.)

"100 dni solidarności"
początek szczepień

kwarantanna narodowa

70

60
Polski Ład
lockdown ogólnokrajowy luzowanie obostrzeń ‐…
50
zaostrzenie lockdownu
otwarcie stacjonarnej
gastronomii
40

zaostrzenia lokalne (+2 woj.)

otwarcie galerii handlowych

stan epidemii w Polsce

otwarcie hoteli

80

zaostrzenia lokalne (+1 woj.)otwarcie zewn. gastronomi

szczepionka na SARS‐COV2

przywracanie przejść granicznych

SM NBP

SM NBP

SM NBP

tarcza Finansowa PFR 2.0

Polska w czerwonej strefie

stan zagrożenia epidem.

90

"Tarcza 6.0"

"Tarcza 4.0"

kontrola sanitarna na granicy tarcza finansowa
PFR
stan pandemii (WHO)

100

zakaz imprez masowych

Indeks restrykcyjności

"Tarcza 2.0"

koronawirus w Polsce

SM NBP

"Tarcza 3.0" tarcza PFR dla dużych

"Tarcza"

specustawa

SM NBP

sonda NBP

SM NBP

sonda NBP

Wykres 6 Kalendarium wydarzeń w Polsce i indeks restrykcyjności

30
etapowe luzowanie ograniczeń
lokalne zaostrzanie ograniczeń

kwarantanna narodowa ‐
zamknięcie CH

Polska w żółtej strefie

przedłużenie etapu
odpowiedzialności

luzowanie
obostrzeń ‐ 20
harmonogram luzowania na maj imprezy, eventy
10
KPO ‐ w KE

otwarcie galerii handlowych

25 lut 20
2 mar 20
4 mar 20
9 mar 20
11 mar 20
13 mar 20
14 mar 20
18 mar 20
20 mar 20
23 mar 20
24 mar 20
31 mar 20
9 kwi 20
9 kwi 20
16 kwi 20
20 kwi 20
14 maj 20
15 maj 20
19 maj 20
2 cze 20
19 cze 20
8 sie 20
31 sie 20
1 wrz 20
1 wrz 20
10 paź 20
17 paź 20
24 paź 20
7 lis 20
9 lis 20
28 lis 20
28 lis 20
1 gru 20
18 gru 20
27 gru 20
28 gru 20
30 gru 20
11 sty 21
15 sty 21
1 lut 21
12 lut 21
26 lut 21
27 lut 21
13 mar 21
15 mar 21
15 mar 21
20 mar 21
27 mar 21
26 kwi 21
28 kwi 21
3 maj 21
4 maj 21
8 maj 21
15 maj 21
15 maj 21
21 maj 21
28 maj 21
28 maj 21
6 cze 21
18 cze 21

ograniczenie dla gastronomii,
większa str. czerwona

regionalne luzowanie części
obostrzeń

Źródło:
Zestawienie
Our World in Data

3

własne

na

podstawie

danych

epidemicznych,

indeks

0

restrykcyjności

‐

Analiza sytuacji epidemiologicznej obejmuje okres, w którym realizowano badanie tj. do 18 czerwca 2021 r.
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Zgodnie z ogłoszonym w końcu kwietnia harmonogramem luzowania obostrzeń w maju otwarte zostały
m.in. galerie handlowe, sklepy budowlane, meblowe (4 maja), hotele (8 maja, maksymalnie połowa obłożenia
miejsc, początkowo bez działalności restauracyjnej i spa) oraz stacjonarna gastronomia (15 maja, w strefach
zewnętrznych, a 28 maja także wewnątrz obiektów). Dozwolono organizacji imprez okolicznościowych i
przywrócono działalność branży kulturalno‐rozrywkowej oraz obiektów sportowych i branży fitness
(28 maja). Do nauczania w trybie stacjonarnym wróciły szkoły podstawowe i średnie (31 maja).
Równocześnie w Polsce zanotowano niestety pierwsze, nieliczne przypadki indyjskiego wariantu sars‐cov2
(wg danych z 2 lipca 118 przypadków), bardziej zakaźnego, odporniejszego na szczepionki i prowadzącego
do cięższych przebiegów choroby w porównaniu z poprzednimi mutacjami wirusa, którego pojawienie się
w innych krajach przełożyło się na wzrost liczby zakażeń. W czerwcu otwarto branżę targowo‐
wystawienniczą (6 czerwca) i podniesiono limity obłożenia m.in. w kinach, teatrach, hotelach i restauracjach
(26 czerwca, do 75%).
W maju został przyjęty i przekazany do KE projekt Krajowego Planu Odbudowy stanowiący o podziale
środków przyznanych Polsce z Funduszu Odbudowy UE (58 mld EUR). Środki te zostaną skierowane na
działania pomocowe w celu odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.
W czerwcu, miesiącu, w którym realizowane było badanie SM NBP, epidemia dalej hamowała.
Zmniejszyła się średnia liczba zakażeń (o 90% m/m), hospitalizacji (o 79% m/m) oraz zgonów (o 83% m/m).
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe
W I kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,1% r/r, przy czym sprzedaż krajowa o 8,2%, a
zagraniczna – o 15,9%. Po urealnieniu sprzedaży wskaźnikiem PPI dynamiki te byłyby niższe o ok. 2,5 pp.
Wyniki sprzedażowe wpisują się w V‐kształtny schemat odbicia koniunktury w SPN. Na podobną – w sensie
jakościowym – do danych zagregowanych sytuację sprzedażową wskazują również mediana dynamiki
przychodów oraz odsetek przedsiębiorstw, które w relacji rocznej odnotowały wzrost przychodów ze
sprzedaży. Odczyty wszystkich analizowanych wskaźników kształtują się na poziomie co najmniej
zbliżonym (niekiedy wyraźnie wyższym) do notowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa.
Wykres 7 Nominalna dynamika r/r przychodów ze
sprzedaży (dane kwartalne) [w %]

Wykres 8 Realna (wg PPI) dynamika r/r
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %]
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Wykres 9 Mediana dynamiki r/r przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]

Wykres 10 Odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]
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W I kw. 2021 r. wzrost r/r sprzedaży odnotowano w 53 spośród 72 analizowanych działów PKD w
przypadku sprzedaży krajowej oraz w 45 spośród 53 działów PKD w przypadku sprzedaży zagranicznej4.
W ujęciu przekrojowym, według przeznaczenia produkcji i usług, najwyższą dynamikę sprzedaży

4

W analizie uwzględniono działy, których udział w agregatach sprzedaży krajowej i zagranicznej wynosił co najmniej 0,01%.
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odnotowano wśród: producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych
oraz wśród przedsiębiorstw świadczących usługi nierynkowe. Najsłabsza sytuacja sprzedażowa
charakteryzowała producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi
konsumenckie.
Tabela 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze
sprzedaży krajowej w wybranych działach PKD w I
kw. 2021 r. [w %]*

Tabela 2 Nominalna dynamika r/r przychodów ze
sprzedaży zagranicznej w wybranych działach
PKD w I kw. 2021 r. [w %]*

% r/r
% r/r
Dział. zw. z prod. filmów, nagrań wideo (…)
‐74,3
Dział. zw. z obsł. rynku nieruchomości
‐30,1
Zakwaterowanie
‐70.9
Roboty zw. z budową obiektów inżynierii (…)
‐17,8
Dział. sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
‐58,4
Produkcja odzieży
‐14,0
Dział. organizatorów turystyki (…)
‐54
Dział. w zakresie architektury i inżynierii (…)
‐7,7
Dział. w zakresie architektury i inżynierii (…)
‐18,8
Prod. poz. sprzętu transportowego
‐5,5
Prod. podst. substancji farmac. oraz leków (…)
‐12,4
Roboty budowlane specjalistyczne
‐4,7
Handel (…) pojazdami samochodowymi (…)
30,5
Dział. zw. z zatrudnieniem
33,2
Dział. firm centralnych (…)
30,6
Handel hurtowy (…)
38,4
Dział. zw. z grami losowymi (…)
32,3
Handel (…) pojazdami samochodowymi (…)
44,3
Prod. komputerów, wyr. elektronicznych (…)
41,4
Prod. urządzeń elektrycznych
51,2
Dział. pocztowa i kurierska
57,9
Wytw. i zaopatrywanie w energię (…)
81,6
Transport wodny
124
Dział. pocztowa i kurierska
82,8
* Z zestawienia usunięto dane dla działów PKD, które nie spełniają Art. 38.2 Ustawy o statystyce publicznej
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wykres 11 Nominalna dynamika r/r przychodów
ze sprzedaży wg przeznaczenia produkowanych
dóbr (dane kwartalne) [w %]

Wykres 12 Nominalna dynamika r/r przychodów
ze sprzedaży wg przeznaczenia usług (dane
kwartalne) [w %]
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W świetle SM NBP w II kw. 2021 r. wskaźniki popytu i sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw poprawiły
się względem poprzedniego kwartału, a w przypadku eksporterów ukształtowały się na wyższym
poziomie niż przed rozpoczęciem pandemii. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych5 wyniósł

W ostatnim roku wariancja odpowiedzi na pytanie od stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych jest wyraźnie wyższa
niż historyczna średnia. W okresie obowiązywania reżimu sanitarno‐epidemiologicznego ostrożnie należy również traktować
deklaracje przedsiębiorstw dotyczące wykorzystania zdolności produkcyjnych ze względu na trudności związane z określeniem
maksymalnych zdolności produkcyjnych (czyli mianownika we wskaźniku). Punktem odniesienia mogą być bowiem zarówno
krótkookresowe maksymalne zdolności produkcyjne uwzględniające aktualne obostrzenia w swobodnym prowadzeniu
działalności gospodarczej, jak i maksymalne zdolności produkcyjne w dłuższym okresie, przy założeniu braku rygorystycznych
ograniczeń sanitarno‐epidemiologicznych związanych z pandemią koronawirusa.
5
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ok. 82,6% i był wyższy niż przed kwartałem oraz przed rokiem (odpowiednio o 1,6 pp. i 5,4 pp.), ale nadal o
ok. 1 pp. niższy niż przed wybuchem pandemii. Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na popyt jako na
barierę rozwoju obniżył się czwarty kwartał z rzędu i tylko nieznacznie przekraczał wartości sprzed
wybuchu pandemii.
Niepełna – w stosunku do wartości sprzed wybuchu pandemii – odbudowa wskaźników popytowo‐
sprzedażowych wynika z relatywnie wolniejszej i słabszej ich poprawy wśród nieeksporterów. O ile bowiem
stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych wśród eksporterów jest obecnie nawet wyższy niż przed
wybuchem pandemii (a jego odbudowa była szybsza niż podczas spowolnienia z lat 2008‐2009), o tyle wzrost
stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych wśród nieeksporterów jest – jak dotąd – połowiczny.
Koresponduje to ze zdecydowanie szybszym wzrostem produkcji przemysłowej w działach o wysokim niż
o niskim udziale eksportu w przychodach.
Wykres 13 Stopień wykorzystania zdolności
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %]

Wykres 14 Stopień wykorzystania zdolności
produkcyjnych wg eksportu (s.a.) [w %]
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eksporterzy niewyspecj.

O ile w I kw. 2021 r. problem niedoboru zapasów dotyczył przede wszystkim dóbr zaopatrzeniowych i to
w wybranych branżach, o tyle w II kw. 2021 r. stał się on nie tylko bardziej powszechny, ale nasilił się do
najwyższych poziomów w historii badania. W I kw. 2021 r. odnotowano wysoką dynamikę produkcji w
toku, która zdecydowanie przewyższa dynamikę zapasów produktów gotowych. W świetle tzw.
stylizowanych faktów dotyczących kształtowania się różnych kategorii zapasów6 w cyklu koniunkturalnym,
można to odczytywać jako przygotowywanie się przedsiębiorstw do zaspokojenia wyższego popytu w
przyszłości. Relatywnie niskie odczyty dynamiki zapasów oraz towarów sugerują jednak także
występowanie pewnych ograniczeń po stronie zaopatrzeniowej, wskazując na możliwość pojawienia się
zaległości produkcyjnych w sektorze przedsiębiorstw już w I kw. 2021 r. W świetle: wskaźników PMI,
udziałów przedsiębiorstw informujących o zbyt niskich – w relacji do potrzeb – stanach zapasów produktów
gotowych i towarów oraz firm wskazujących na brak surowców jako barierę rozwoju problem niedoboru
zapasów wzrósł w II kw. do najwyższych poziomów w historii badania. Ponadto w II kw. problem niedoboru
zapasów dotyczył już nie tylko pojedynczych branż, ale objął również sektory handlowy i budowlany – o
dużym znaczeniu z perspektywy procesów cenotwórczych w gospodarce. O ile dla utrzymania ciągłości

6 por np. Postek Ł. (2010), Cykliczne kształtowanie się inwestycji w zapasy – teoria a stylizowane fakty dotyczące Polski, Bank i
Kredyt, 41(3), str. 83‐110.
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dostaw w krótkim okresie wystarczające może być przywrócenie zdolności wytwórczych oraz logistycznych
do poziomów przedpandemicznych, o tyle w dłuższej perspektywie może to wymagać wyższej aktywności
inwestycyjnej.
Wykres 15 Nominalna dynamika r/r zapasów [w %]

Wykres 16 Odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały w relacji rocznej wzrost zapasów [w %,
s.a.]
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Wykres 17 Wskaźnik niedoboru zapasów
produktów
gotowych
i
towarów
(saldo
odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże zapasy”,
s.a.) [w pkt. %]

Wykres 18 Wskaźnik niedoboru zapasów
produktów gotowych według przeznaczenia
produkowanych dóbr* (saldo odpowiedzi: „za małe
zapasy” – „za duże zapasy”, s.a.) [w pkt. %]
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Źródło: Szybki Monitoring NBP

Pandemia koronawirusa tylko w niewielkim stopniu przyczyniła się do reorientacji kanałów sprzedaży i
dystrybucji na formy zdalne, internetowe i wysyłkowe. Większość przedsiębiorstw, które dokonały takiej
zmiany, planuje powrót do form tradycyjnych tzn. sprzed jej wybuchu. W świetle deklaracji
przedsiębiorstw pandemia koronawirusa przyczyniła się do zintensyfikowania zdalnych i niebezpośrednich
kanałów sprzedaży i dystrybucji w przypadku ok. 20% przedsiębiorstw, ale tylko dla 5% firm były to zmiany
o dużym nasileniu. Ok. 50% przedsiębiorstw deklaruje brak możliwości dokonania takiej zmiany ze względu
na specyfikę oferowanych produktów lub usług, a w przypadku ok. 13% zdalne, internetowe i wysyłkowe
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kanały sprzedaży i dystrybucji dominowały już wcześniej. Pozostałe 16% przedsiębiorstw wskazało na inne
niż specyfika produktów lub usług przyczyny braku reorientacji w tym obszarze – w ok. 1/3 przypadków
były to ograniczenia możliwe do przezwyciężenia pod warunkiem poniesienia odpowiednich nakładów
inwestycyjnych. W ujęciu według przeznaczenia produkcji i usług wyraźnie najwyższą skłonność do
dokonania reorientacji kanałów sprzedaży i dystrybucji wykazywały przedsiębiorstwa usługowe oraz
oferujące nietrwałe dobra konsumpcyjne lub dobra nierynkowe. Spośród przedsiębiorstw, które dokonały
reorientacji swoich kanałów sprzedaży i dystrybucji, ok. 2/3 respondentów planuje powrócić do
dotychczasowych rozwiązań po ustąpieniu pandemii koronawirusa.
Wykres 19 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
reorientację kanałów sprzedaży na formy zdalne w
reakcji na pandemię koronawirusa [w %]
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Wykres 20 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
powrót do starych kanałów sprzedaży i dystrybucji
po ustąpieniu pandemii koronawirusa [w %]
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Prognozy popytu wskazują na poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie kwartalnym,
jak i rocznym – ale głównie w przemyśle. W perspektywie kwartalnej zdecydowanej poprawy popytu
oczekują przede wszystkim przedsiębiorstwa z branż w niskim stopniu objętych ograniczeniami w
swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej tj. przedsiębiorstwa przemysłowe oraz, w nieco
mniejszym zakresie, przedsiębiorstwa budowlane i świadczące usługi nierynkowe. Wciąż najmniej
korzystne są prognozy kwartalne przedsiębiorstw świadczących usługi konsumenckie. W horyzoncie
rocznym poprawy popytu spodziewają się jednak podmioty we wszystkich głównych grupowaniach według
przeznaczenia produkcji i usług, w tym przedsiębiorstwa świadczące usługi konsumenckie.
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Wykres 21 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu
(s.a.) [w pp.]

Wykres 22 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu
wg przeznaczenia usług [w pp.]
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Wykres 23 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu
wg przeznaczenia produkowanych dóbr [w pp.]

Wykres 24 Wskaźnik rocznych prognoz popytu wg
przeznaczenia usług i produkowanych dóbr [w pp.]
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Wykres 25 Wskaźnik kwartalnych prognoz popytu
(s.a.) [w pp.]

Wykres 26 Wskaźnik
eksportu (s.a.) [w pp.]
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Wykres 27 Wskaźnik kwartalnych prognoz
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Kształtowanie się wskaźników prognoz eksportu sugeruje, że zarówno w III kw. 2021 r., jak i w
horyzoncie rocznym dynamika eksportu wzrośnie. Przyspieszenia dynamiki eksportu można oczekiwać
we wszystkich podstawowych grupowaniach przedsiębiorstw ze względu na przeznaczenie produkcji i
usług z wyjątkiem producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, u których dynamika eksportu już teraz
kształtuje się na wysokim poziomie. Prognozy popytu ogółem są lepsze wśród eksporterów niż
przedsiębiorstw skupionych wyłącznie na sprzedaży krajowej, przy czym wskaźniki kwartalnych prognoz
popytu oraz eksportu wśród eksporterów już kształtują się na poziomach zbliżonych do obserwowanych na
przełomie lat 2018/2019 (i zdecydowanie wyższych niż tuż przed wybuchem pandemii).
Wykres 29 Odsetki eksporterów prognozujących
wzrost i spadek popytu [w %, s.a.]
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Wykres 31 Jednopodstawowy indeks produkcji
przemysłowej w działach PKD o wysokim udziale
eksportu w przychodach [w pkt., s.a.]

Wykres 32 Jednopodstawowy indeks produkcji
przemysłowej w działach PKD o niskim udziale
eksportu w przychodach [w pkt., s.a.]
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Prognozy popytu formułowane przez przedsiębiorstwa korespondują z danymi rzeczywistymi i raczej nie
wykazują cech „nadmiernego optymizmu”. Jednym z aspektów poruszanych w ramach ekonomii
behawioralnej w kontekście interpretacji bardzo szybkiej poprawy sytuacji rynkowej jest wysokie ryzyko
wystąpienia błędu poznawczego nazywanego „nadmiernym optymizmem”, który polega na wyraźnej
przewadze oczekiwań i prognoz formułowanych przez podmioty rynkowe nad danymi wynikającymi z
rzeczywistych tzw. fundamentów ekonomicznych. Dynamiczna poprawa prognoz popytu obserwowana w
ostatnim okresie wynika jednak w większej mierze ze spadającej liczby przedsiębiorstw prognozujących
spadek popytu niż rosnącej liczby przedsiębiorstw prognozujących jego wzrost. Ponadto odsetek
przedsiębiorstw prognozujących wzrost popytu kształtuje się obecnie na poziomie zbliżonym do
długookresowej średniej. W kontekście odczytów produkcji przemysłowej, które szybko powróciły do
długookresowych tendencji obserwowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa, silny spadek liczby
przedsiębiorstw prognozujących spadek popytu można więc postrzegać raczej w kategoriach redukcji
„nadmiernego pesymizmu” niż pojawienia się zjawiska „nadmiernego optymizmu”.
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Sytuacja finansowa i jej prognozy
1. Wynik finansowy i rentowność
W świetle sprawozdań F‐01/I‐01 GUS rekordowo wzrósł zagregowany wynik finansowy sektora
przedsiębiorstw za I kw. 2021 r., osiągając rekordową w historii wartość. Poprawie sprzyjało dalsze
ożywienie sprzedaży, koszty rosnące wyraźnie wolniej niż przychody oraz bardzo wysokie zyski na
pozostałej działalności. Dynamikę wzrostu zwiększała również niska baza odniesienia. W efekcie w I kw.
2021 r. wynik na sprzedaży przedsiębiorstw zwiększył się o 69% r/r (o 20,8 mld zł ‐ do rekordowego poziomu
50,9 mld zł), zaś wynik finansowy netto był o 153,7% wyższy (wzrost o 28,5 mld zł do rekordowego poziomu
47,1 mld zł).
Koszty sprzedanych produktów rosły w I kw. br. wyraźnie wolniej niż przychody (o 7,7% r/r wobec 10,1%
r/r wzrostu odpowiadających im przychodów), przy czym można szacować7, że krótkookresowe koszty stałe
zwiększyły się w tym okresie o 5,1% r/r, natomiast koszty zmienne wzrosły o 8,8% r/r.
Tempo wzrostu kosztów w I kw. br. najbardziej ograniczały relatywnie wolniej rosnące wydatki na
towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży, płace oraz na usługi obce. Koszty zakupionych towarów
zwiększyły się bowiem w I kw. o 7,7% r/r, a zatem słabiej niż sprzedaż (która wzrosła o 10,1% r/r)..
Koszty wynagrodzeń wzrosły w I kw. o 5,6% r/r. Wydatki na usługi obce zwiększyły się natomiast o 7,4%,
przy czym spadły one w branżach objętych obostrzeniami, jak też w górnictwie i budownictwie. W I kw.
szybciej niż przychody rosły natomiast koszty surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji
(wzrost o 10,4% r/r).
Poza silnie rosnącym wynikiem na sprzedaży wynik finansowy z całokształtu działalności wyraźnie też
zwiększały zyski ze sprzedaży majątku trwałego, zmiany różnic kursowych oraz zyski na sprzedaży
aktywów finansowych. W I kw. br. wzrost zysków ze sprzedaży majątku trwałego wynikał jednak w dużym
stopniu z pojedynczej transakcji. Korzystnie na wyniki oddziaływał również kurs złotego, dzięki czemu
wynik na różnicach kursowych podniósł się w relacji rocznej o 3,4 mld zł O 3,1 mld zł powiększyły wynik
operacje finansowe na sprzedaży i aktualizacja wartości aktywów finansowych. Mniejszy niż w trzech
poprzednich kwartałach, ale wciąż dodatni efekt na wynik finansowy miały również wyższe dotacje.

7 Koszty stałe zostały policzone jako koszty sprzedanych produktów po odjęciu kosztów surowców i materiałów
wykorzystywanych do produkcji, kosztów towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży oraz ½ wartości kosztów usług
obcych
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Wykres 33 Wynik finansowy na sprzedaży (dane
kwartalne, w mld zł) oraz jego dynamika roczna
(dane narastające)
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Wykres 35 Które składowe obniżyły dynamikę
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Wykres 37 Wskaźnik rentowności sprzedaży
(dane kwartalne)

Wykres 38 Wskaźnik rentowności obrotu netto
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Wzrostowi wyniku finansowego towarzyszyło zwiększenie poziomu rentowności. W I kw. zagregowana
rentowność obrotu netto wyniosła 5,4%, tj. o 3 pp. powyżej poziomu sprzed roku, i była to wartość wyraźnie
przekraczająca trzeci kwartyl rozkładu tego wskaźnika w horyzoncie jego obserwacji (od 1995 r.).
Rentowność sprzedaży kształtowała się jeszcze korzystniej – w I kw. wyniosła 6%, tj. i była o 2,1 pp. wyższa
od wartości sprzed roku.
Mimo dobrej w I kw. br. sytuacji sektora przedsiębiorstw w przekroju branżowym była zróżnicowana.
Z jednej strony dotknięte restrykcjami przeciwpandemicznymi branże pozostawały w bardzo słabej
kondycji, w szczególności: zakwaterowanie, transport lotniczy, działalność sportowa, działalność związana
z wyżywieniem czy turystyka także w I kw. br. ponosiły straty. Z drugiej, straty zanotowało 14 z 76 branż,
co oznacza jednak wyraźną poprawę względem sytuacji sprzed roku (straty osiągnęło 21 z 76 branż).
Największe wzrosty wolumenu wyniku finansowego odnotował: przemysł paliwowy (ponad 20% udział w
przyroście wyniku finansowego brutto całego SPN), telekomunikacja, handel hurtowy, handel pojazdami,
produkcja samochodów, produkcja metali i produkcja urządzeń elektrycznych. W przypadku przemysłu,
który odnotował największy nominalny wzrost zysków firmy zorientowane na eksport osiągnęły wyraźnie
lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa oferujące swoje produkty wyłącznie w kraju.
Analiza zmian sytuacji finansowej na poziomie jednostkowym sugeruje, że pogorszenie nastąpiło przede
wszystkim w firmach, które już wcześniej borykały się z problemami ‐ spadki rentowności (pogłębiające się
straty) dotyczyły jego lewego krańca rozkładu. Wśród takich firm znalazło się wiele objętych ograniczeniami
administracyjnymi, w których wzrost strat wynikał m.in. z silnego spadku przychodów.
Wyniki finansowe były również zróżnicowane w klasach form własności. Wyraźny wzrost zysków miał
miejsce w sektorze prywatnym (88% udział w przyroście wyniku finansowego brutto SPN), w tym zarówno
przedsiębiorstwach należących do kapitału zagranicznego, jak i sektorze prywatnym krajowym.
Widocznemu pogorszeniu uległa natomiast sytuacja w spółkach należących do państwowych osób
prawnych; zarówno na poziomie zagregowanym, jak i wzrosła liczba firm ponoszących straty. W grupie tej
pogorszenie sytuacji dotknęło firny z wielu branż.
Wzrosty zysków i wyraźną poprawę rentowności zanotowały zarówno mniejsze, jak i większe podmioty,
jednak najsilniejsza poprawa (zarówno w obszarze nominalnego wzrostu zysków, jak i wzrostu
rentowności) miała miejsce w firmach największych, zatrudniających ponad 1999 osób (niemal 43% udział
w przyroście wyniku finansowego brutto całej populacji). Dotyczyło to głównie przemysłu paliwowego,
telekomunikacji i przemysłu motoryzacyjnego.
Do wzrostu rentowności na działalności operacyjnej8 (w ujęciu rocznym) w I kw. br. w największym stopniu
przyczyniły się: poprawa produktywności pracy oraz efektywności wykorzystania zaopatrzenia w
materiały, surowce i usługi obce (zmniejszenie zużycia materiałów, energii i usług obcych, w stosunku do

8

W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z
kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian
efektywności wykorzystania czynników produkcji.
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skali produkcji)9. Wolniejszy, niż w poprzednim kwartale, był także wzrost realnych wynagrodzeń
(urealnionych wskaźnikiem cen produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw niefinansowych). Wzrost
rentowności wynikał również ze spadku udziału pozostałych kategorii kosztów (tj. amortyzacji, kosztów
podatkowych i pozostałych kosztów operacyjnych) w relacji do dynamicznie rosnącej skali produkcji oraz
sprzedaży. Ujemnie na dynamikę rentowności oddziaływało natomiast zahamowanie, obserwowanych
przez ostatnie dwa lata, pozytywnych ‐ z tego punktu widzenia ‐ tendencji w kształtowaniu się ceny
relatywnej produkcji względem zaopatrzenia (por. rozdział „Ceny producentów”).
Wykres 39 Odsetek przedsiębiorstw rentownych
oraz z rentownością powyżej 5% i 10% (dane s.a.)
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Wykres 41 Wynik finansowy netto w klasach wg
wielkości zatrudnienia (dane kwartalne, w mld zł)

Wykres 42 Wynik finansowy netto w klasach wg
form własności (dane kwartalne, w mld zł)
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Relatywny spadek zużycia zaopatrzenia w relacji do skali produkcji może wynikać z sygnalizowanych w SM nasilonych
trudności z pozyskaniem niektórych rodzajów materiałów i surowców.

9
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W II kw. 2021 r. na skutek aprecjacji złotego spadła opłacalność cenowa eksportu, ale wciąż kształtowała
się na relatywnie dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił istotnej bariery
rozwoju przedsiębiorstw. W II kw. 2021 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro i dolarze spadła o
odpowiednio 1,6 i 3,1 pp. kw/kw. Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni
udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów ukształtowały się jednak na nieco niższym poziomie niż
przed kwartałem i wciąż przyjmowały wartości zbliżone do historycznych minimów. Na niskim historycznie
poziomie pozostaje również odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako barierę rozwoju.
Tabela 3 Skumulowany rozkład (dystrybuanta)
odpowiedzi o progowy kurs opłacalności eksportu
rozliczanego w euro w I kw. 2021 r. – odsetki
odpowiedzi [w %]
kurs progowy
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
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Tabela 4 Skumulowany rozkład (dystrybuanta)
odpowiedzi o progowy kurs opłacalności eksportu
rozliczanego w dolarze w I kw. 2021 r. – odsetki
odpowiedzi [w %]
kurs progowy
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1

%
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Wykres 44 Kurs euro, przy którym eksport i import
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł]

Wykres 45 Kurs dolara, przy którym eksport i
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty
[w zł]
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Wykres 46 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste
kursy złotego względem euro i dolara [w zł]

Wykres 47 Opłacalność eksportu [w %]
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2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej oraz niepewność otoczenia
W świetle wyników czerwcowego SM NBP sytuacja w sektorze przedsiębiorstw kształtowała się znacznie
lepiej niż kwartał wcześniej. Surowy wskaźnik ocen sytuacji wzrósł wyraźnie ‐ o 4,7 pp. kw/kw i o 16,1 pp.
r/r ‐ osiągając poziom 52,8 pp., tj. nieco powyżej długookresowej średniej. Podobnie zachował się wskaźnik
pozbawiony wahań sezonowych. Obecnie w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji znajduje się 76,4% firm
objętych badaniem, choć kondycja ta nadal pozostaje silnie zróżnicowana pomiędzy niektórymi grupami
firm, zwłaszcza ze względu na skutki działania ograniczeń administracyjnych, podjętych w związku z
pandemią COVID‐19.
Poprawa w II kw. br. kondycji przedsiębiorstw nastąpiła w większości branż i analizowanych klas, w tym
też w branżach bezpośrednio objętych ograniczeniami. I tak np. w branży hotelarskiej w II kw. br. swoją
sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą oceniło w sumie 35,5% ankietowanych podmiotów ‐ ponad dwukrotnie
więcej niż kwartał wcześniej, ale nadal dwukrotnie mniej niż przed pojawieniem się pandemii (tj. pod koniec
2019 r.). W branży restauracyjnej zmiany w II kw. były również pozytywne, choć mniej dynamiczne – odsetek
firm w bardzo dobrej lub dobrej kondycji wzrósł w ciągu trzech ostatnich miesięcy o 3 pp. ‐ do 35% (82%
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przed pandemią). W branży turystycznej odsetek firm w co najmniej dobrej kondycji zwiększył się w
kwartale o 14 pp. ‐ do 43% (wobec 64% pod koniec 2019 r.). Analiza zmian na próbie cylindrycznej
potwierdza, że mimo obserwowanego obecnie ożywienia koniunktury, przedsiębiorstwa nadal nie
odzyskały pełni sił po pandemii – w sumie w 14% firm sytuacja poprawiła się względem okresu
bezpośrednio przed jej wybuchem, zaś w 17% ‐ pogorszyła; w tym jeśli chodzi o branże objęte ograniczeniami
administracyjnymi, to w kulturze pogorszenie zanotowały 66% przedsiębiorstw, w hotelach i restauracjach
54%, a w usługach administrowania 26%.
Z kolei pogorszenie nastrojów nastąpiło m.in. w części branż, które w okresie obowiązywania lockdownu
wykorzystywały sprzyjające, o zapewne korekcyjnym charakterze, warunki i poprawiały swoje wyniki.
Dotyczy to m.in. przedsiębiorstwa z sekcji: Działalność związana z oprogramowaniem i Produkcja
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków.
Poprawę sytuacji zanotowały wszystkie główne sekcje PKD, poza górnictwem i energetyką. Na lepszą
kondycję wskazują ponadto zarówno oceny eksporterów, jak i firm zorientowanych wyłącznie na rynek
krajowy, a także zarówno firmy duże, jak i sektora MSP, w tym też mikroprzedsiębiorstwa.
W II kw. br., odmiennie niż w ciągu ostatniego roku, na czele problemów z jakimi borykają się
przedsiębiorstwa, znalazły się szybko rosnące ceny i koszty. Ożywienie gospodarcze zmniejszyło barierę
popytową. Natomiast trudności sprawiała niektórym przedsiębiorstwom dostępność surowców i
materiałów zaopatrzeniowych (por. rozdział „Sprzedaż i uwarunkowania popytowe”). Mimo ożywiania,
wiele przedsiębiorstw nie uporało się jeszcze ze skutkami pandemii, choć sama bariera widocznie się
zmniejszyła. Część firm obawia się jednak kolejnej fali zachorować i działań administracyjnych
ograniczających ich działalność, w tym też zamknięcia granic (obawy związane z pandemią i jej wpływem
na gospodarkę zgłasza obecnie jednak tylko ponad 10% firm, wobec niemal 18% kwartał temu). Ryzyko
nawrotu pandemii wymieniane jest obecnie jako drugi co do ważności powód możliwych problemów
przedsiębiorstwa.
Wykres 48 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo,
w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw w słabej, złej
i bardzo złej sytuacji (w %)
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Wykres 50 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo,
w pp.) w głównych sekcjach PKD

Wykres 51 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (saldo,
w pp.) w branżach, które potencjalnie mogły
skorzystać na pandemii
100

65

90
80

55

70
45

60
50

35

40
30

25
2016
2017
2018
budownictwo s.a.
handel

2019

2020
2021
przetwórstwo przemysłowe

Źródło: Szybki Monitoring NBP

Wykres 52 Bariery rozwoju (odsetek firm w próbie
w % i jego zmiana kw/kw w pp.)

-10

-5

0

5

inflacja/koszty surowców
koronawirus
podatki/przepisy
niski popyt
wysoka niepewność
brak surowców
brak kadr
wahania/ poziom kursu
płace, ZUS, presja
zatory płatnicze/płynność
konkurencja
skala problemu (II kw.)
Źródło: Szybki Monitoring NBP

10

15

2016

2017

2018
2019
2020
dział. zw.z oprogramowaniem
prod.komputerów
prod.leków
Źródło: Szybki Monitoring NBP

2021

Wykres 53 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy
(w pp., wzrost wsk. oznacza wzrost niepewności)
oraz odsetek firm uznających niepewność za bardzo
wysoką i wysoką (w %)
20

-5

15

-10

10

-15

5

-20

0

-25
2016

zmiana kw/kw

2017
wysoka

2018

niepewność własna s.a.

2019

2020
2021
bardzo wysoka
niepewność własna

Źródło: Szybki Monitoring NBP

W II kw. br. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność wyraźnie spadła względem poprzedniego
kwartału, osiągając poziom tylko nieznacznie wyższy od średniej długoletniej. W dalszym ciągu
utrzymały się wyraźne różnice w ocenie tego zjawiska pomiędzy przedsiębiorstwami objętymi
ograniczeniami administracyjnymi, narzuconymi w związku z pandemią, w których niepewność oceniana
jest jako wyższa, a pozostałą grupą firm, postrzegających sytuację jako bardziej stabilną i przewidywalną.
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Ramka 1 Oceny poziomu niepewności
Ramka zawiera zaktualizowane, na podstawie wskaźników bazujących na najnowszych danych z
Szybkiego Monitoringu NBP10, oceny poziomu niepewności doświadczanej przez ankietowane firmy.
Wykres 54 Odsetki przedsiębiorstw oceniających
niepewność jako wysoką oraz wskazujących na
niepewność jako barierę rozwoju [w %, s.a.]

Wykres 55 Odsetki przedsiębiorstw o wysokiej
ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz
formułujących negatywne prognozy [s.a., w %]
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Wykres 56 Heterogeniczność prognoz popytu,
sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt., s.a.]

Wykres 57 Odsetek przedsiębiorstw błędnie
prognozujących kwartalne zmiany sytuacji
ekonomicznej (ocena ex post) [s.a., w %]
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Znacząco obniżył się odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa.
Niepewność, wynikająca obecnie przede wszystkim z pandemii koronawirusa, spadła zarówno w
relacji kwartalnej, jak i rocznej, ale wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Zarówno odsetek
przedsiębiorstw oceniających niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej jako wysoką, jak i
odsetek podmiotów zaliczających niepewność do barier rozwoju, spadły w relacji kwartalnej i rocznej, ale
kształtują się na poziomach wyraźnie przekraczających długookresową średnią. Równolegle – tak w relacji
kwartalnej, jak i rocznej – wyraźnie spadł odsetek przedsiębiorstw formułujących negatywne prognozy
oraz odsetek firm o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa. Relatywnie wysoki odsetek
przedsiębiorstw, które nie doszacowują (ex post) swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej sugeruje, że
10

por. Szybki Monitoring NBP, Nr 04/19: https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/ raport_4_kw_2019.pdf .
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przedsiębiorstwa oczekiwały wolniejszego tempa poprawy sytuacji epidemicznej i znoszenia obostrzeń w
funkcjonowaniu gospodarki niż zaobserwowano to w rzeczywistości.

W II kw. przyspieszył, obserwowany w Europie już od początku 2021 r., proces poprawy klimatu
gospodarczego. Wskaźnik ESI dla gospodarki Polski poprawia się obecnie nieco szybciej niż przeciętnie w
pozostałych krajach europejskich, pozostając jednak nadal poniżej średniej europejskiej, co było jednak
obserwowane już w okresie przed wybuchem pandemii. Wartości tego indykatora w Polsce i innych krajach
UE kształtują się obecnie na poziomach zbliżonych do obserwowanych w 2018 r.
Wykres 59 Economic Sentiment Indicator w maju
2021 r. w podziale na kraje

Wykres 58 Economic Sentiment Indicator
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3. Prognozy sytuacji ekonomicznej i zmian rentowności
Prognozy dla SPN na III kw. 2021 r. i kolejne 12 miesięcy sugerują dalszą wyraźną poprawę sytuacji.
Wskaźniki prognoz kwartalnych i rocznych wyraźnie zwiększyły się osiągając poziomy ostatnio
obserwowane w 2018 r. Pozbawiony wahań sezonowych wskaźnik prognoz kwartalnych wyniósł 8,8 pp.
i wzrósł o 6,9 pp. kw/kw i o 15,4 pp. r/r ‐ do wartości zbliżonej do średniej długookresowej. Natomiast
wskaźnik prognoz rocznych zwiększył się o 5 pp. kw/kw i wyniósł 16,8 pp., tj. o 10 pp. powyżej wartości
sprzed roku i wyraźnie powyżej swojej średniej długoletniej.
Przedsiębiorstwa z grup bezpośrednio objętych obostrzeniami przeciwpandemicznymi odznaczały się w
czerwcu br. wyraźnie wyższym optymizmem prognoz niż pozostałe podmioty – spodziewana poprawa
sytuacji w dużym stopniu będzie zatem związana z powracaniem tych firm do „normalności”
przedpandemicznej.
Prognozy rentowności z czerwca br. sugerują możliwość jej dalszej poprawy ‐ wskaźnik zwiększył się o
8,3 pp. kw/kw i o 21,3 pp. r/r, osiągając poziom 28,5 pp., tj. wartość zbliżoną do poziomów notowanych przed
wybuchem pandemii. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność osiąga 45% firm (przy
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maksimum wynoszącym 52% osiągniętym na początku 2018 r.), zaś na rynku zagranicznym ‐ 57%
przedsiębiorstw (przy maksimum 61% pod koniec 2018 r.). Satysfakcjonujący poziom rentowności nadal
najtrudniej uzyskać podmiotom sprzedającym wyłącznie na rynku krajowym (36% firm ma taką rentowność,
przy maksimum 49% na początku 2019 r.), zaś „najłatwiej” podmiotom z wyspecjalizowanym w eksporcie
(59%.
Wykres 60 Kwartalne prognozy sytuacji (saldo,
w pp.) oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących
poprawy i pogorszenia sytuacji (w %)
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Wykres 62 Roczne prognozy sytuacji w branżach
objętych ograniczeniami administracyjnymi w
związku z pandemią (w pp.)
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Wykres 64 Prognozy zmian rentowności w ciągu
najbliższych 12 miesięcy (saldo, w pp.) oraz odsetki
prognoz wzrostu i spadku rentowności (w %)
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Koszty pracy i wydajność
Dane F‐01 GUS za I kw. 2021 r. wskazują na dalsze nieznaczne hamowanie tendencji spadkowej w
zatrudnieniu sektora przedsiębiorstw niefinansowych, obserwowanej od początku trwania pandemii.
Czwarty kwartał z rzędu, dynamika zatrudnienia pozostała jednak ujemna i wyniosła ‐0,1% r/r (wobec ‐1,0%
r/r w kwartale poprzednim), przy wskaźniku zatrudnienia na poziomie ‐13% (wobec ‐18% w kwartale
poprzednim)11 . W ujęciu kwartał do kwartału zatrudnienie wzrosło o 1,2% (dane s.a.) co może sugerować
pewną normalizację sytuacji po okresie załamania w czasie pandemii. Na utrzymującą się, ujemną dynamikę
zatrudnienia wpłynęły spadki odnotowane w grupie najmniejszych i największych badanych
przedsiębiorstw, w których zatrudnienie spadło w ujęciu rocznym kolejno o 17,3% i 1,1%.
Spadki zatrudnienia w ujęciu rok do roku odnotowało 39 spośród 76 badanych branż (wobec 50 branż
redukujących zatrudnienie w kwartale poprzednim). W przypadku części branż (15), w których ujemna
dynamika utrzymuje się kolejny kwartał z rzędu widoczne jest lekkie spowolnienie tendencji spadkowej.
Kolejny kwartał z rzędu najsilniejsze redukcje objęły branże bezpośrednio lub pośrednio dotknięte przez
pandemiczne ograniczenia administracyjne i dotyczyły działalności związanych z zakwaterowaniem (‐25,7%
r/r, przy czym odnotowany tam został również największy spadek zatrudnienia kw/kw: o 16,4%),
działalności wydawniczej (‐ 18,8% r/r), edukacyjnej (‐18,7% r/r), ze świadczeniem pomocy społecznej z
zakwaterowaniem (‐17,1% r/r), organizatorów turystyki (‐ 15,9% r/r), dotyczącej produkcji skór (‐ 14,7% r/r)
i produkcji odzieży (‐12,7% r/r).
Wzrost zatrudnienia w ujęciu rocznym miał miejsce w 36 branżach (wobec 26 w kwartale poprzednim).
Znaczące przyrosty zatrudnienia odnotowały branże: działalność weterynaryjna (83,3% r/r), badania
naukowe i prace rozwojowe (13,9% r/r), działalność usługowa w zakresie informacji (13,2% r/r), działalności
związanej z zatrudnieniem (12,8% r/r wobec dynamiki na poziomie 3,8 % r/r w kwartale poprzednim),
działalności firm centralnych (9,8% r/r wobec dynamiki na poziomie ‐4% r/r w kwartale poprzednim).
W I kw. 2021 r. dynamika kosztów pracy utrzymała się na poziomie zbliżonym do IV kw. 2020 r. ‐
dynamika roczna wyniosła 5,6% r/r (wobec 5,9% r/r w kwartale poprzednim). Wzrost omawianych kosztów
odnotowało ponad 70% badanych firm, co jest wynikiem analogicznym do okresu bezpośrednio
poprzedzającego wybuch pandemii.
Wśród branż wykazujących największy wzrost kosztów pracy znalazły się: działalność weterynaryjna
(49,6% r/r), pozostała działalność profesjonalna (37,1% r/r), działalność usługowa w zakresie informacji (25%
r/r), badania naukowe i prace rozwojowe (23,2% r/r), transport wodny (20,4% r/r/) i opieka zdrowotna (17,9
r/r). Najsilniejsze spadki tych kosztów nadal dotyczyły branż szczególnie dotkniętych przez pandemię,
które w omawianym kwartale na ogół w znacznym stopniu redukowały zatrudnienie tj. zakwaterowanie
(38% r/r), pomoc społeczna bez zakwaterowania (28,4% r/r), działalność organizatorów turystyki (24% r/r),
pomoc społeczna z zakwaterowaniem (18,6% r/r), działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (18,1%
r/r), działalność wydawnicza (15,2% r/r) i edukacja (14,1% r/r).

wskaźnik zatrudnienia – różnica pomiędzy odsetkiem firm zwiększających zatrudnienie a odsetkiem firm, które zatrudnienie
zmniejszyły

11

Szybki Monitoring NBP

28

Koszty pracy i wydajność

Pomimo lekkiego spadku poziomu kosztów pracy kw/kw udział tej składowej w wolumenie kosztów
działalności operacyjnej wyniósł 13% (wobec 12,8% w kwartale poprzednim), plasując się tym samym na
poziomie zbliżonym do wartości sprzed roku (13,3%) i powyżej średniej długookresowej wynoszącej 12,2%
(za okres od 2015 do 2020 r).
Wykres 66 Dynamika zatrudnienia i kosztów pracy
(r/r)
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Roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2021r. obniżyła się o 1,4 pp. – do poziomu 6,2%
r/r. Spowolnienie tempa wzrostu przeciętnej płacy miało miejsce tylko w sektorze prywatnym (6,5% r/r
wobec 8,5% w kwartale poprzednim). Wśród badanych sekcji PKD znaczne spowolnienie wzrostu
przeciętnej płacy odnotowane zostało w handlu, energetyce i górnictwie. W sektorze publicznym
odnotowane zostało przyspieszenie tempa wzrostu do 4% r/r (wobec 2% w kwartale poprzednim). W I kw.
2021 r., obniżyła się dynamika medianowej płacy i wyniosła 5,5% wobec 6% w kwartale poprzednim.
Nieznacznie spadł również odsetek przedsiębiorstw, w których dynamika przeciętnego wynagrodzenia
przekroczyła 10% r/r – obecnie wynosi on 30,9% (wobec około 36,6% w kwartale poprzednim).
Wykres 68 Udział kosztów pracy w kosztach
działalności operacyjnej

Wykres 69 Dynamika wynagrodzenia według
danych jednostkowych i danych zagregowanych
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W I kw. 2021 r. dynamika wydajności pracy w ukształtowała się na zdecydowanie wyższym poziomie od
dynamiki przeciętnej płacy. Szczególnie wyraźny wzrost dotyczył wydajności mierzonej wartością
dodaną12. Dynamika w tym przypadku wyniosła 23,1% r/r stanowiąc wynik najwyższy od czasu odczytu na
poziomie 25,3% w IV kw. 2009 r. Wzrost odnotowany został również w przypadku wydajności mierzonej
relacją sprzedaży do zatrudnienia (dynamika wyniosła 10,5% r/r wobec 8,1% r/r w kwartale poprzednim).
70
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Wykres
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Najnowsze dane z SM wskazują na dalszy wzrost popytu na pracę. Po okresie spadków wynikających m.in.
z wprowadzania pandemicznych obostrzeń administracyjnych (pierwsza połowa 2020r.), w II kw. br. odsetek
przedsiębiorstw deklarujących posiadanie nieobsadzonych miejsc pracy wzrósł do poziomu 45,3% (40,5% w
kwartale poprzednim i powyżej średniej za 2020 r., wynoszącej 38,1%)13. Jedynym z badanych sektorów, w
którym udział podmiotów raportujących nieobsadzone miejsca pracy w ujęciu kwartał do kwartału spadł,
było górnictwo. Analizowany wskaźnik obniżył się tam o 4,8 pp. kw./kw. i o 5,1 pp. r/r. Istotne wzrosty
wskaźnika w ujęciu kwartalnym odnotowały sektory: usługowy (7,8 pp.) i transportowy (6,3 pp.) W skali
roku, największe przyrosty dotyczyły kolejno: budownictwa (15,1 pp.), transportu (13,9 pp.) i przetwórstwa
(13,2 pp.). Równolegle zaobserwowany został wzrost udziału przedsiębiorstw, które w pytaniu
dotyczącym barier rozwoju wskazywało braki kadrowe (5,4% vs 4,0% w kwartale poprzednim). Wynik ten
przewyższył średnią wartość notowaną w 2020 r. (5,3%), wciąż jednak pozostając poniżej wartości
obserwowanych przed wybuchem pandemii14.
W świetle SM NBP optymistycznie kształtują się prognozy zatrudnienia na III kw. 2021 r. Udział
przedsiębiorstw przewidujących wzrost zatrudnienia wyniósł 31,5% wobec 25% w kwartale poprzednim
(dane odsezonowane) i jest to najwyższa odnotowana wartość w historii badań SM. Jednocześnie spadł
odsetek firm planujących obniżenie zatrudnienia w najbliższym kwartale, kształtując się na poziomie 5,6%

12 W I kw. 2021 r. udział kosztów wynagrodzeń w wartości dodanej spadł do poziomu 37,4% wobec 43% w kwartale poprzednim
(średnia długookresowa na poziomie 40%)
13 Analogicznie wysoki odsetek firm mających wakaty odnotowany został w III kw. 2018 r. (wartość wskaźnika wyniosła 45,9%)
14 Odsetek przedsiębiorstw zgłaszających brak kadr jako barierę rozwoju wyniósł kolejno 8,3% w 2019 r. i 9,0% w 2018r.
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(7,0% w kwartale poprzednim oraz 11,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku)15. W konsekwencji
wskaźnik zatrudnienia osiągnął historyczne maksimum (28 pkt.).
Wykres 72 Wskaźnik zatrudnienia ‐ różnica między
odsetkiem firm prognozujących zwiększenie
i zmniejszenie zatrudnienia ‐ prognozy kwartalne
[w pp.]

Wykres 73 Wskaźnik zatrudnienia ‐ prognozy
kwartalne wg klas wielkości przedsiębiorstw
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Najkorzystniejsze

przewidywania dotyczą przedsiębiorstw dużych, w których blisko 42,6% (wobec 34,7% w kwartale
poprzednim i 18,7% w analogicznym okresie poprzedniego roku) badanych firm planuje zwiększenie
zatrudnienia. Optymistycznie kształtują się także prognozy dla małych i średnich firm, w których wzrost
liczby zatrudnionych przewiduje kolejno 21,1% badanych (wobec 15,6% w II kw.2021r.) oraz 36,6% (wobec
28,4% w II kw. 2021r.). Najlepsze prognozy zatrudnienia formułują firmy sektora transportowego (ponad
36,1% zakłada wzrost zatrudnienia), przetwórstwa przemysłowego (35,8%) i budownictwa (32,9%).
Pozytywne zmiany obejmują także sektor usługowy, w tym branże szczególnie dotknięte skutkami
pandemicznych ograniczeń tj.: hotelarstwo (61,3% podmiotów planuje nowe zatrudnienia w nadchodzącym
kwartale), restauracje (40%) i turystykę (14,3%). Wskaźnik zatrudnienia w sektorze usług uplasował się na
poziomie 25 pkt. (29,7% badanych planuje zwiększenie zatrudnienia, 4,9% zakłada jego obniżenie) osiągając
jedynie 4,6 pkt. w analogicznym okresie 2020 r.
Istotna poprawa odnotowana została także w przypadku rocznych prognoz zatrudnienia. Kolejny kwartał
z rzędu wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zatrudnienie nowych pracowników na przestrzeni
kolejnych 12 miesięcy (z 36% do 38,8%), przy równoczesnym spadku udziału firm przewidujących redukcję
zatrudnienia (z 7,7% do 6,4%). W efekcie wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o około 4 pp. kw/kw ‐ do 32,4
pkt.

Podobny odsetek przedsiębiorców planujących obniżenie zatrudnienia odnotowany został ostatnio w II kw. 2018 r. (5,6%
ankietowanych)
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Szybki Monitoring NBP

31

Koszty pracy i wydajność

Wykres 74 Wskaźnik zatrudnienia ‐ różnica między
odsetkiem firm prognozujących zwiększenie
i zmniejszenie zatrudnienia – prognozy roczne
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Dane za II kw. 2021 r. sugerują lekką poprawę relacji między wzrostem wynagrodzeń a wydajnością pracy
– odsetek przedsiębiorstw deklarujących szybszy wzrost płac niż wydajności nieznacznie się obniżył
kw/kw, wzrósł natomiast udział firm, w których wydajność rosła szybciej niż płace (12% ankietowanych
wobec 10,4% w I kw. 2021). Około 24,7% (25,8% w kwartale poprzednim) firm informuje natomiast o
zbliżonym poziomie wzrostu wynagrodzeń i wydajności. Stały okazał się odsetek firm wskazujących na brak
wzrostu w relacji między zmianami płacy i wydajności kw/kw (45% badanych).
Wykres 76 Odsetek firm odczuwających presję
płacową; odsetek firm deklarujących presję
placową/wysokie koszty pracy jako barierę rozwoju
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W II kw. br. rosła presja na wzrost płac. Jej siła wciąż jest jednak niższa niż przed pandemią. Obecnie
około 63% badanych firm informuje o presji na wzrost wynagrodzeń ze strony pracowników (wobec 60% w
kwartale poprzednim). Ponad 18% przedsiębiorstw wskazuje na nasilenie się tych nacisków względem
kwartału poprzedniego. W głównej mierze widoczne jest to w przypadku dużych i średnich przedsiębiorstw,
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w których odsetek podmiotów zgłaszających zwiększenie presji względem I kw. br. podniósł się o około 10
pp.
Nasilające się zjawisko presji płacowej obserwowalne jest w przypadku wszystkich badanych sekcji PKD, a
szczególnie w sektorach: górnictwa (40% badanych przedsiębiorstw wskazało na nasilenie się presji),
budownictwa (20,3% badanych) oraz przetwórstwa przemysłowego (18,2% badanych). Jednocześnie
nieznacznie podniósł się kw/kw odsetek firm sygnalizujących w badaniu ankietowym problem wysokiej
presji płacowej i rosnących płac, które mogą stanowić barierę rozwoju firmy (3,9% wobec 3,1% w kwartale
poprzednim). Wskaźnik ten, pomimo wzrostu, pozostaje jednak zdecydowanie poniżej średniego poziomu
obserwowanego przed wybuchem pandemii.
Wykres 78 Odsetek przedsiębiorstw planujących
podwyżki wg wielkości

45

Wykres 79 Odsetek przedsiębiorstw planujących
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Ponad 36% respondentów, podobnie jak w 2019 r., przewiduje podniesienie płac w III kwartale br. (wzrost
o ok. 9 pp. kw/kw i o ponad 17 pp. r/r). Biorąc pod uwagę dane odsezonowane, częściej niż w kwartale
poprzednim zamiar podnoszenia płac deklarują wszystkie analizowane klasy firm. Najniższy odsetek
planujących podwyższenie wynagrodzenia wciąż obserwowany jest w małych i mikro przedsiębiorstwach
(31,8%). %). Należy jednak podkreślić, że w grupie tej przewidywana jest najwyższa dynamika wzrostu
odsetka takich firm w ujęciu kw/kw (o 10,4 pp.). We wszystkich badanych sekcjach PKD wzrosła liczba firm
planujących dokonanie podwyżek ‐ szczególnie istotny przyrost odsetka kwartał do kwartału odnotowany
został w energetyce (42,9% zakłada podwyżki wobec 22,7% w kwartale poprzednim), dostawie wody (34,3%
wobec 16,2%) oraz usługach (34,1% wobec 23,7%). Nadal podwyżki płac częściej deklarują firmy eksportujące
(38,4%) niż działające głównie na rynku krajowym (33,5%), jednak różnica ta zmniejszyła się w stosunku do
poprzedniego kwartału o blisko 4 pp.
Mimo wzrostu popytu na pracę i nasilenia się presji płacowej przewidywane przez respondentów
podwyżki płac zbliżone są do wieloletniej średniej. Przedsiębiorstwa planują obecnie wzrost
wynagrodzeń przeciętnie o 5,4% r/r wobec 4,9% r/r w poprzednim kwartale16, przy utrzymującej się ‐ od
16

Średnia wysokość planowanej podwyżki dla lat 2015‐2020 wynosi 5,5%
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2016 roku ‐ medianie na poziomie ok. 5% i niewielkim wzroście wartości górnego kwartyla rozkładu
zmiennej ‐ do 6%. Natomiast kolejny kwartał z rzędu bez większych zmian i na niskim poziomie pozostaje
odsetek firm zakładających znaczne (w opinii ankietowanych) podwyżki wynagrodzeń ‐ 3,0% badanych
(wobec 2,9 % w kwartale poprzedzającym).
Blisko 58% badanych przedsiębiorstw deklaruje plany podniesienia poziomu przeciętnej płacy w
najbliższych 12 miesiącach – odsetek tych firm wzrósł względem poprzedniego kwartału o nieco ponad 9
pp. – przy czym 92 % firm planujących podwyżki przewiduje ich zmianę w stopniu niewielkim. Analogicznie
jak w przypadku prognoz kwartalnych mediana wysokości zakładanej podwyżki utrzymała się na poziomie
5%. Wzrósł jednak górny kwartyl tych oczekiwań ‐ 25% deklarujących podniesienie płac w horyzoncie roku
zakłada podwyżkę nie mniejszą niż 8%.
Wykres 80 Wysokość prognozowanych podwyżek
wynagrodzeń – prognozy kwartalne

Wykres 81 Wysokość prognozowanych podwyżek
wynagrodzeń – prognozy roczne

12%

12%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

0%

0%
2015

2016

2017

2019

2020

2021

2019

2020

2021

średnia

I kwartyl

średnia

I kwartyl

mediana

III kwartyl

mediana

III kwartyl

Źródło: Szybki Monitoring

Szybki Monitoring NBP

2018

Źródło: Szybki Monitoring

34

Inwestycje

Inwestycje
1. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw
W I kw. b.r. w gospodarce narodowej odnotowano wzrost nakładów brutto na środki trwałe17 (1,3% r/r),
po ich spadku w ub.r. (‐8,4% r/r). Do wzrostu nakładów przyczyniły się głównie, ze względu na wkład w
stopę wzrostu, wyższe inwestycje sektora przedsiębiorstw (5,1% r/r, ceny bieżące) oraz sektora gospodarstw
domowych, przy ograniczającym tempo tego wzrostu wpływie pozostałych sektorów instytucjonalnych.
Według wstępnych danych GUS dla całej gospodarki nakłady zwiększały zarówno przedsiębiorstwa średnie
i duże (o 5,1% r/r, ceny bieżące), jak i grupa mikro i małych przedsiębiorstw18 (4,4% r/r), które w ubiegłym
pandemicznym roku silnie ograniczyły ich skalę (o 1/4).
Wykres 82 Wkład do stopy inwestycji
gospodarce narodowej [w pp., ceny bieżące]
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Wykres 83 Dynamika inwestycji średnich i dużych
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W sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. br. nastąpił pierwszy od trzech
kwartałów wzrost nakładów na środki trwałe (realny wzrost o 3,5% r/r, po wzroście o 4,6% r/r w I kw. ub.r.
i spadku o 7,2% w całym ub.r., defl. NBP). Na przyspieszenie inwestycji w I kw. b.r. w relatywnie mniejszym
stopniu wpływał efekt niskiej bazy19, związany z zamknięciem gospodarki w ub.r. Jednocześnie w b.r. mocno
przyspieszyła dynamika inwestycji kw/kw (18% kw/kw s.a. ‐ najszybsze tempo od 2011 r.). W rezultacie
wielkość nakładów inwestycyjnych (31,2 mld zł) ukształtowała się tylko nieznacznie poniżej ostatnich
wyników sprzed pandemii (o 0,7% poniżej poziomu z IV kw. 2019 r., ceny stałe, s.a.). Ożywienie inwestycji

Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.
Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są w NBP na podstawie wstępnych danych GUS jako różnica między
nakładami sektora przedsiębiorstw niefinansowych, a nakładami średnich i dużych przedsiębiorstw wg sprawozdania F‐01/I‐01.
Wkład mikro i małych przedsiębiorstw może być niedoszacowany ze względu na obecność w zbiorowości przedsiębiorstw
kwalifikowanych do sektora rządowego.
19 Z uwagi na inercję inwestycji i brak bezpośredniego wpływu decyzji administracyjnych wprowadzających obostrzenia na
przebieg inwestycji, efekt niskiej bazy z związany z masowym wstrzymywaniem inwestycji uwidoczni się zapewne dopiero w
danych za II kw.br. Trzeba też pamiętać, że wzrost inwestycji słabł stopniowo już we wcześniejszych kwartałach poprzedzających
wybuch pandemii.
17
18
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w SPN było zgodne z oczekiwaniami z SM NBP, które już od połowy ub.r. sugerowały wyraźną poprawę
nastrojów inwestorów.
Wykres 84 Dynamika inwestycji SPN, GN a OPTIN
SMNBP r/r [dane standaryzowane]

Wykres 85 Dynamika inwestycji kw/kw s.a. [w %,
dane kwartalne]
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Wykres 86 Dynamika inwestycji r/r w wybranych
latach [w %, s.a., dane kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 87 Dynamika inwestycji w podziale
rodzajowym [r/r, w %, c. bieżące, dane kwartalne]
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Na wzrost inwestycji SPN w układzie rodzajowym złożyły się, przyspieszające już od kilku kwartałów,
inwestycje w środki transportu (nominalny wzrost o 32,5% r/r, spadek o 8,6% r/r w całym ub.r.) oraz
wyraźny wzrost nakładów na maszyny i urządzenia (wzrost o 9,5% r/r, spadek o 5,3% r/r w całym ub.r.).
Przedsiębiorstwa nadal obniżały natomiast inwestycje budowlane (spadek o 5,6% r/r), ale dynamika tych
nakładów również się poprawiła kw/kw. Spadek nakładów budowlanych to także w dużym stopniu
statystyczny efekt dużych, ale jednostkowych inwestycji realizowanych w ub.r. w branży zajmującej się
produkcją baterii i akumulatorów (bez tej branży dynamika nakładów budowlanych wyniosłaby +5,9% r/r).
W strukturze rodzajowej inwestycji wzrósł udział nakładów niebudowlanych20, co może sprzyjać
szybszej rozbudowie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw. W szczególności w przetwórstwie
przemysłowym wyraźnie rósł udział inwestycji w maszyny i urządzenia. Dostosowanie struktury inwestycji
20 Udział nakładów niebudowlanych wzrósł również po wyłączeniu opisanego powyżej efektu związanego z koncentracją
inwestycji budowlanych.
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w przedsiębiorstwach może być odpowiedzią firm na poprawę koniunktury i rosnący popyt (potwierdzony
np. przez wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, czy wyniki badań koniunktury tj. PMI), w tym też
potrzebę nadrobienia zaległości produkcyjnych i uzupełnienia zapasów (por. badanie PMI).
Istotnym źródłem zaopatrzenia w środki trwałe w grupie maszyn i urządzeń jest import (średnio 1/4
nakładów na maszyny i urządzenia była w ostatniej dekadzie przeznaczana przez firmy na zakupy z tego
źródła). Nakłady na maszyny i urządzenia sprowadzane z zagranicy od trzech kwartałów nadal jednak
spadały, przy wzrastającej dynamice zakupów krajowych środków trwałych, przekraczającej w I kw. br. 18%
r/r (w ujęciu nominalnym).
Wykres 88 Struktura rodzajowa nakładów w SPN i
w przetwórstwie przemysłowym [w % nakładów
ogółem, s.a., dane kwartalne]

Wykres 89 Wkład do stopy wzrostu nakładów na
maszyny i urządzenia g rynków zaopatrzenia [w %,
r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]
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Ożywienie aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw w I kw. dotyczyło wielu obszarów.
W kwartale tym odnotowano m.in. dalszy wzrost medianowej dynamiki inwestycji, która po dziewięciu
miesiącach ujemnych odczytów powróciła do poziomu neutralnego. Mocno wzrósł także udział inwestorów
(jego poziom nadal jest jednak niski, poniżej średniej wieloletniej) oraz udział inwestorów zwiększających
nakłady r/r (lekko powyżej średniej wieloletniej). Na stabilnym, ale jednocześnie historycznie niskim
poziomie, po spadku rozpoczętym na przełomie 2019/2020 r. i przyspieszonym wybuchem pandemii,
pozostaje natomiast stopa inwestycji21. Dane sugerują ponadto, że pandemia w mniejszym stopniu osłabiła
aktywność inwestycyjną dużych inwestorów; pandemiczny spadek stopy inwestycji był bowiem mniejszy w
przypadku wskaźnika ważonego (stopa w SPN była w b.r. obniżona o 19% w porównaniu do stanu z 19q4,
a stopa ważona – o 7%). Wyniki SM dają podstawy do oczekiwania dalszej poprawy i dynamicznego wzrostu
stopy inwestycji w kolejnych kwartałach (por. rozdz. Perspektywy aktywności inwestycyjnej).

21

Stopa inwestycji ‐ annualizowane inwestycje kwartalne do średniorocznego majątku trwałego netto
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Wykres 90 Dynamika inwestycji kwartalnych
i stopa inwestycji [w %, r/r, ceny bieżące, mediany
rozkładu, stopa annualizowana]
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Wykres 92 Stopa inwestycji – mediana i mediana
ważona [stopa annualizowana, s.a.]

Wykres 93 Skala spadku medianowej stopy
inwestycji [19q4=100%, stopa annualizowana]
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Na szeroki zakres ożywienia inwestycyjnego wskazuje również silny wzrost nakładów w sektorze MSP.
W I kw. b.r. MSP zwiększyły inwestycje o 16,8% r/r (po wzroście o 6,2% w I kw. ub.r.), będąc głównym
źródłem wzrostu nakładów w całym SPN22. Sektor MSP realizował przede wszystkim zwiększone zakupy
maszyn i urządzeń (wzrost o 37% r/r). Odbudowie działalności inwestycyjnej tej grupy podmiotów mogły
sprzyjać m.in. stabilizujące sytuację finansową przedsiębiorstw w trakcie kryzysu pomocowe środki
finansowe, wypłacane w ramach tarcz (por. rozdz. Płynność i regulowanie zobowiązań).
Równolegle z wielopłaszczyznowym ożywieniem aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw
prywatnych zaktywizowała się także działalność inwestycyjna firm publicznych (wzrost o 24% r/r, chociaż
cały sektor rządowy i samorządowy notował jeszcze niewielkie spadki) oraz wśród dużych inwestorów.
Bardzo wysokie inwestycje budowlane powróciły m.in. w przedsiębiorstwach transportowych sektora

22

Wzrost nakładów w firmach dużych wyniósł 2,8% r/r.
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publicznego, co można wiązać z postępem inwestycji w spółkach kolejowych (rekordowo wysokie, jak dla
tego okresu roku, nakłady w tej grupie miały znaczący wpływ na wzrost inwestycji ogółem całego SPN23).
Na dynamikę inwestycji wyraźny wpływ miały także zmiany demograficzne w SPN. Z jednej strony
proces ten miał wymiar stricte statystyczny ‐ przedsiębiorstwa nowo włączane do badania F‐0124 mają,
nieprzerwanie od 2019 r., dodatni i wysoki wpływ na dynamikę zagregowanych inwestycji podmiotów
objętych tym sprawozdaniem. Z drugiej strony, część tych nowych podmiotów to przedsiębiorstwa z
dużymi inwestycjami, wynikającymi z dynamicznego rozwoju w okresie ostatnich dwóch lat niektórych
branż; głównie motoryzacyjnej (wynajem pojazdów, produkcja samochodów oraz baterii i akumulatorów).
Część tego zjawiska wynika także z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych25.
Wykres 94 Wpływ największych 100 inwestorów na
dynamikę r/r inwestycji [w pp., dane kwartalne,
ceny bieżące]

Wykres 95 Wpływ rotacji próby na dynamikę r/r
inwestycji [w pp., dane kwartalne, ceny bieżące]
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Od czterech kwartałów dynamicznie zwiększa się udział branż notujących wzrosty inwestycji r/r. Tempo
odbudowy aktywności inwestycyjnej, mimo wielu cech wskazujących na powszechność tego ożywienia,
było jednak wyraźnie zróżnicowane między branżami PKD. W I kw. motorem wzrostu inwestycji były
bowiem głównie branże usługowo‐handlowo (w tym rekordowe inwestycje transporcie i gospodarce
magazynowej26), przy hamującym to tempo, od czterech kwartałów, wpływie przemysłu.

23 Dla wypełnienia planów z Krajowego Programu Kolejowego inwestycje PKP PLK powinny rocznie sięgać 12,5 mld. zł. w latach
2021‐2023, a razem z Funduszem Odbudowy i programem Kolej+ kwota ta zwiększa się do 17 mld. zł.
24 Są to nowo powstałe lub istniejące firmy, które zaczęły spełniać kryteria dla objęcia badaniami statystycznymi F‐01/I‐01 GUS.
25 Polska z wynikiem 1,2 mld USD była w lutym b.r. trzecim na świecie krajem pod względem wartości ulokowanych
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (fDi Markets). Optymistyczne są także dane dotyczące inwestycji zagranicznych
obsługiwanych przez PAIH, z których wynika, że już w kwietniu wartość zamkniętych projektów, wynosząca 1,6 mld EUR była
ośmiokrotnie wyższa niż w całym ub.r. Duże inwestycje zagraniczne trafiają głównie do branży nowoczesnych technologii
związanych z elektromobilnością, elektronicznej, ICT, czy firm zajmujących się stosowaniem zaawansowanych technologii w
opiece zdrowotnej (https://www.paih.gov.pl/20210426/ranking_fdi_markets). Polska jest znaczącym miejscem dla inwestycji
typu greenfield – w ub.r. Polska była drugim krajem w UE i piątym na świecie pod względem wartości inwestycji zagranicznych
budowanych od podstaw. Napływ takich inwestycji do Polski wspiera wywołany pandemią wzrost zainteresowania skracaniem
łańcuchów dostaw i przenoszeniem produkcji bliżej rynków sprzedaży (nearshoring).
26 Nakłady w tej branży w I kw. wyniosły 4,6 mld. zł., co było bliższe przeciętnych wyników po II kw., nominalny wzrost wyniósł
66,6% r/r.
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Słaba, w ujęciu zagregowanym, aktywność inwestycyjna przemysłu nie koresponduje z odnotowaną
jednocześnie dynamiczną poprawą jego wyników ekonomicznych. Warto tu jednak dodać, że spadek
inwestycji w przetwórstwie to efekt dalszych, dwucyfrowych, redukcji w przedsiębiorstwach zagranicznych
tej branży (największe spadki inwestycji od dekady), przy mocnych od dwóch kwartałów wzrostach
inwestycji w firmach krajowych (15,7% r/r w IV kw. ub.r. i 18,5 %w I kw. br.). Wprawdzie na poziomie
zagregowanym nie obserwujemy jeszcze ożywienia aktywności inwestycyjnej w przemyśle, jednak są już
widoczne w danych jednostkowych (poprawa medianowej dynamiki inwestycji, wzrost udziału
inwestorów, wzrost udziału firm zwiększających inwestycje) pewne zwiastuny poprawy.
Wykres 96 Wkład do stopy wzrostu nakładów
branż PKD [w %, r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 97 Udział działów z nominalnym
wzrostem inwestycji r/r [% liczby działów]
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Wykres 98 Oceny aktywności
w przetwórstwie przemysłowym

Wykres 99 Dynamika inwestycji w przetwórstwie
przemysłowym
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Poza przemysłem słabsze tempo poprawy aktywności inwestycyjnej utrzymuje się jeszcze wśród firm
zagranicznych i w grupie eksporterów. Dobre wyniki finansowe eksporterów (rosnące przychody ze
sprzedaży, wzrosty rentowności) mogą jednak wspierać ożywienie inwestycji także w tej grupie.
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Wykres 100 Dynamika inwestycji wg form
własności [w %, r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 101 Dynamika inwestycji wg udziału
eksportu w przychodach [w %, r/r, dane kwartalne,
ceny bieżące]
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2. Perspektywy aktywności inwestycyjnej
Wraz z poprawiającą się sytuacją finansową przedsiębiorstw w próbie nastąpiła ‐ w wielu grupach firm ‐
dalsza, mocna poprawa nastrojów inwestycyjnych, które w efekcie są już obecnie lepsze niż przed
wybuchem pandemii. Pozwala to oczekiwać kontynuacji ożywienia inwestycyjnego w SPN.
Wzrost optymizmu inwestycyjnego w III kw. b.r. miał szeroki zakres i objął wszystkie główne
analizowane grupy firm, niezależnie od rodzaju działalności, struktury własności, wielkości firmy czy
zaangażowania w sprzedaż zagraniczną. Powszechne były zarówno wyraźny wzrost zainteresowania
nowymi inwestycjami (poza sektorem publicznym, w którym poprawa była stosunkowo niewielka, ale i tak
jest ono w tym sektorze relatywnie wyższe), jak i plany wzrostu nakładów (dodatnie już salda w kwartalnych
i rocznych planach zmian wielkości nakładów we wszystkich przekrojach z wyjątkiem jedynie górnictwa).
Wyniki te wskazują na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji rozpoczętego w I kw. szeroko
zakrojonego, także w świetle tzw. „twardych” danych statystycznych, ożywienia inwestycyjnego w
kolejnych kwartałach tego roku.
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Wykres 102 OPTIN s.a. (udział firm z pozytywnymi
ocenami aktywności inwestycyjnej, w %)

Wykres 103 Wskaźnik kwartalny nowych inwestycji
i wsk. kontynuacji rozpoczętych inwestycji
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Odbudowę nastrojów inwestycyjnych wspierał powrót wysokiego, rekordowego od czasu kryzysu
światowego, zainteresowania nowymi przedsięwzięciami rozwojowymi. Rozpoczęcie nowych inwestycji
w perspektywie kwartału zapowiedziało 25% firm (więcej o 4 pp kw/kw i 8,3 pp r/r). Wyższy optymizm
przełożył się na planowany w ciągu kwartału wzrost skali nakładów (dodatnie, zbliżone do historycznego
maksimum saldo w planach zmian wielkości nakładów) oraz kolejną wysoką rewizję w górę planów
inwestycyjnych obejmujących cały bieżący rok. Plany wzrostu nakładów przedstawiają się obecnie
najkorzystniej od początku badania (tj. od 2012 r.) (wysokie saldo prognoz) a dodatkowo w ostatnich
kwartałach coraz liczniej zgłaszane są plany znaczących wzrostów inwestycji przy malejącej częstości
deklaracji znaczących redukcji (lepsza struktura wskaźnika prognoz). Poprawiły się więc nie tylko
wszystkie elementy składowe oceny aktywności inwestycyjnej prowadzące do jej wzrostu, ale też, ze
względu na plany nowych inwestycji i większe zakładane wzrosty nakładów, jej struktura.
Wykres 104 Planowana zmiana skali inwestycji
w perspektywie kwartału [saldo zmian, w pp., s.a.
i wskaźnik ważony wielkością zatrudnienia]

Wykres 105 Planowana zmiana skali inwestycji
w perspektywie do końca roku [saldo zmian, w pp.,
s.a. i wskaźnik ważony zatrudnieniem]

40

40

30

30
20

20

10

10

0

0

-10

-10

-20
2012

-20
2012

2014

2016
2018
2020
plany kwartalne s.a.- wsk. ważony
plany kwartalne s.a.
średnia (2012)
Źródło: Szybki Monitoring NBP

2014

2016
2018
2020
plany roczne s.a.- wsk. ważony
średnia (2012)
plany roczne na b.r. s.a.
średnia (2012)
Źródło: Szybki Monitoring NBP

Relatywnie wolniej przebiega natomiast proces poprawy aktywności w obszarze już rozpoczętych
inwestycji – firmy wciąż częściej niż przed wybuchem pandemii zmniejszają zakres lub wycofują się z
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realizowanych projektów. Wskaźnik kontynuacji inwestycji, mimo pewnej poprawy kw/kw i r/r, pozostaje
obniżony tak względem poziomu sprzed pandemii, jak i średniej wieloletniej (w III kw. wsk. kontynuacji
wyniósł 93,7%). Przedsiębiorstwa wycofujące się z inwestycji to firmy w trudnej sytuacji, mocniej dotknięte
negatywnymi skutkami kryzysu wywołanego pandemią i o wciąż niepewnych perspektywach.
Ramka 2 Ryzyko luki popytowej27
Można oczekiwać, że jednym z czynników pobudzających aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw może
być współwystępowanie dwóch zjawisk – już wysokiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
i jednocześnie prognoz znaczącego wzrostu popytu. Dla potrzeb analizy przyjęto, że ryzyko dodatniej
luki popytowej (tj. sytuacji, w której niedostateczne zdolności produkcyjne mogą ograniczać wzrost
produkcji tworząc ryzyko wzrostu cen) może występować w tych firmach, w których stopień
wykorzystania zdolności produkcyjnych wynosi co najmniej 90% i jednocześnie oczekują one trwałego
wzrostu popytu.
W świetle danych z SM NBP można oceniać, że ryzyko luki popytowej w przetwórstwie
przemysłowym, choć widocznie zwiększyło się w ostatnim półroczu, nadal jest niskie. Udział
przedsiębiorstw generujących potencjalnie ryzyko dodatniej luki popytowej wynosi bowiem ok. 6% ‐
ponad dwukrotnie więcej niż przeciętnie w poprzednich latach (średnia w latach 2009‐2020 wyniosła
2,6%).
Dane z SM NBP potwierdzają, że występowanie zjawiska ryzyka luki popytowej może być istotnym
czynnikiem motywującym przedsiębiorstwa przemysłowe do zwiększania aktywności inwestycyjnej –
tak w zakresie podejmowania nowych inwestycji, zwiększania zakresu już realizowanych, jak i
planowania kolejnych przedsięwzięć. Wskazują na to wyższe oceny aktywności inwestycyjnej w grupie
przedsiębiorstw generujących potencjalnie ryzyko dodatniej luki popytowej.
Wykres 106 Sytuacja popytowa [w pp., saldo ocen] i

Wykres 107 Udział przedsiębiorstw z ryzykiem luki
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Analizą w niniejszej części opracowania objęto wyłącznie przedsiębiorstwa przemysłowe.
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Wykres 108 Ocena aktywności inwestycyjnej a ryzyko

Wykres 109 Planowana w perspektywie kwartału
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Problem ryzyka luki popytowej jest zróżnicowany branżowo ‐ przy niewielkiej jego skali na poziomie
całej próby, jest bardziej nasilony w niektórych branżach. Według danych z SM NBP ryzyko luki
popytowej generuje bowiem przede wszystkim przemysł metalowo‐maszynowy (blisko co czwarta firma
zajmująca się produkcją metali), ale też chemiczny, gumowy, materiały dla budownictwa, meblowy,
samochodowy, oraz spożywczy. Jest też prawdopodobne, że tłem tych napięć w części branż jest
dodatkowo sytuacja na globalnych rynkach surowcowo‐zaopatrzeniowych.
Wykres 110 Działy PKD generujące ryzyko dodatniej

Wykres 111 Zmiana cen głównego produktu w pop.
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Wyniki SM NBP wskazują również, że przedsiębiorstwa generujące ryzyko luki popytowej wyraźniej
niż pozostałe firmy zwiększają ceny wytwarzanych produktów (wyższe saldo zrealizowanych i
prognozowanych zmian cen na tle próby). Tendencja wzrostu cen w ostatnich kwartałach rozwija się
równolegle także w firmach posiadających większe rezerwy wolnych zdolności produkcyjnych i była też
niezależna od samych oczekiwań popytowych.
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Wykres 112 Zmiana cen głównego produktu w pop. kw. a oczekiwana zmiana popytu w przemyśle
[w pp., saldo zmian]
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Płynność i finansowanie działalności
1. Płynność i regulowanie zobowiązań
W I kw. 2021 r. średnie wartości wskaźników płynności sektora przedsiębiorstw znalazły się na bardzo
wysokich poziomach.28 Na wzrost (r/r) wskaźnika płynności gotówkowej złożył się ponad 19,4% r/r (1,4%
kw/kw) wzrost akumulacji inwestycji krótkoterminowych29 (wzrost wartości środków pieniężnych wyniósł
22,1% r/r wobec 20,1% r/r we wcześniejszym kwartale) przy rosnącym tempie wzrostu zobowiązań
krótkoterminowych, sięgającym 8,1% r/r (2,7% r/r w poprzednim kwartale). W relacji kwartalnej
odnotowano natomiast lekki spadek płynności gotówkowej, co wydaje się konsekwencją kilku czynników:
zdynamizowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, przyspieszenia aktywności inwestycyjnej oraz
niższych transferów w ramach Tarczy Finansowej 2.0 (porównując z Tarczą Finansową 1.0).
Obniżyło się tempo przyrostu depozytów sektora przedsiębiorstw (wg. danych NBP ze sprawozdawczości
banków30), ale wciąż jest bardzo wysokie. Na ich wzrost dominujący wpływ ma silny wzrost depozytów
bieżących (na koniec maja br. wzrosły o 22% r/r), któremu towarzyszył wyraźny spadek wielkości depozytów
terminowych (na koniec maja zmniejszyły się o 26,5% r/r). W efekcie depozyty bieżące stanowią obecnie ok.
85% sumy środków zdeponowanych na rachunkach bankowych.
W większości analizowanych przekrojów w I kw. br. płynność gotówkowa pozostała wysoka i wzrosła
w ujęciu rocznym. Z wyjątkiem firm dużych, zatrudniających pow. 2000 osób, w pozostałych klasach
wielkości widoczne były niewielkie spadki w ujęciu kwartalnym. W I kw. 2020 r. ok. 61% badanych
przedsiębiorstw utrzymało wskaźnik płynności gotówkowej powyżej 0,2, tzw. bezpiecznego poziomu31.
Nieznacznie wzrósł odsetek firm o bardzo niskiej (tj. poniżej 0,1) płynności. Współczynnik koncentracji
środków pieniężnych, mimo wzrostu w ujęciu kwartalnym, pozostał na niskim poziomie (biorąc pod uwagę
historyczne kształtowanie się tego parametru), obniżając się w relacji rocznej. Na zmiany te wpłynął spadek
wysokiego tempa akumulacji środków w klasie przedsiębiorstw o najniższej płynności i niewielki wzrost
w klasie przedsiębiorstw najbardziej płynnych. W układzie według wielkości obrotów, największy wkład do
wzrostu akumulacji środków pieniężnych miały firmy o największych obrotach, natomiast wyraźnie niższy,
ale rosnący, firmy z dwóch pierwszych kwartyli rozkładu wielkości obrotów.

W I kw. 2021 r. sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wypłacono nieco ponad 6,9 mld zł w ramach Tarczy
Finansowej 2.0 (niemal 47 tys. firm skorzystało z pomocy), dla porównania w ramach Tarczy Finansowej 1.0 było to blisko 61 mld
zł dla sektora MMSP. Szerzej: Tarcza Finansowa PFR 2.0 ‐ Polski Fundusz Rozwoju S.A. (pfrsa.pl) Data dostępu: 02.07.2021r. W
29 W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i
pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%‐99% inwestycji
krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego
wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.
30 Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane w ujęciu miesięcznym, ostatnie dostępne dane były za maj 2021 r. Więcej:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
31 Opis wskaźników płynności i wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie
28
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Wykres 113 Wskaźniki płynności szybkiej (II st.)
i gotówkowej (I st.) [w pkt.]
0,55
1,25
0,45
1,15

0,35

1,05

0,25
0,15

0,95
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wykres 114 Dynamika składowych wskaźników
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Wykres 115 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane
miesięczne, r/r]
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Bardzo wysoka płynność utrzymała się w sektorze przedsiębiorstw ze sprzedażą zorientowaną na rynek
krajowy (przy lekkim obniżeniu kw/kw). W klasie eksporterów wskaźniki płynności pozostały niższe niż
w firmach bez eksportu, ale poprawiły się ‐ zarówno w relacji kwartalnej, jak i rocznej (wyraźny wzrost
obserwuje się w klasie firm z udziałem eksportu w przychodach poniżej 50%). Niską (na tle badanej
populacji) i obniżającą się płynność miały firmy produkujące dobra trwałego użytku, a rosnącą (i wysoką na
tle swojej długookresowej średniej) odnotowano w przedsiębiorstwach dostarczających dobra dla biznesu,
konsumentów oraz dobra nierynkowe.
W przekroju branżowym w większości z działów PKD odnotowano wzrost (r/r) płynności gotówkowej.
Wzrost widać w sekcjach: Dostawa wody i odprowadzanie ścieków, Usługi oraz Budownictwo. Wśród firm
budowlanych silny wzrost płynności – do jednego z wyższych poziomów dla tego działu – odnotowano
w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Z kolei w dziale zajmującym się
wznoszeniem budynków widać mocny spadek płynności z historycznie wysokiego poziomu (wysokie marże
na sprzedaży nieruchomości mogą nie rekompensować rosnących kosztów m.in. gruntów kupowanych pod
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nowe inwestycje czy materiałów budowlanych takich jak m.in.: stal, zbrojenia, miedź, asfalt, cement czy
piasek). Stabilna, dobra sytuacja utrzymała się w Przetwórstwie przemysłowym i Handlu. Natomiast
największe spadki wskaźnika płynności odnotowano w: Górnictwie i wydobywaniu, Hotelach
i restauracjach oraz w Usługach administrowania. W działach o najniższych poziomach płynności
największe spadki (r/r) odnotowano w: Górnictwie rud metali, Wydobywaniu węgla kamiennego
i brunatnego oraz Produkcji filmów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych muzycznych.
Wykres 116 Wskaźniki płynności gotówkowej
(I st.) wg sekcji PKD [w pkt.]

Wykres 117 Wskaźniki płynności gotówkowej (I st.)
w działach z wys. udziałem eksportu [w pkt.]
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W świetle wyników SM NBP także w II kw. br. sytuacja płynnościowa SPN była bardzo dobra.
Deklarowana płynność sektora przedsiębiorstw utrzymała się bowiem na bardzo wysokim poziomie
(przyrost odsetka widoczny był względem analogicznego okresu ubiegłego roku). O braku problemów
z płynnością poinformowało ok 82% badanych firm. Nie zaobserwowano także przyrostu odsetka firm,
w których problemy z płynnością pojawiają się często.
W II kw. br. w większości analizowanych przekrojów odsetki płynnych firm wzrosły w relacji rocznej.
Tylko w niektórych klasach odnotowano niewielkie jego spadki (kw/kw) – przeważnie o charakterze
korekcyjnym, bo z bardzo wysokich poziomów (biorąc pod uwagę długookresową średnią dla klasy).
W grupie firm o satysfakcjonującym poziomie rentowności (zarówno dla działalności krajowej, jak
i zagranicznej) ponad 90% z nich nie ma problemów z płynnością. Wśród podmiotów ponoszących straty na
sprzedaży odsetek firm płynnych jest wyraźnie niższy (ok 45‐‐58%w zależności od klasy), przy czym częstsze
problemy płynnościowe obserwuje się firmach odnotowujących straty na sprzedaży eksportowej.
Nieznacznie

spadł

(kw/kw)

odsetek

płynnych

firm

transportowych,

dostarczających

wodę

i odprowadzających ścieki. Największy ubytek ‐ i tradycyjnie najniższy udział – firm niezgłaszających
problemów z płynnością widać w Budownictwie (niemniej jest to wciąż poziom powyżej długookresowej
średniej). Dane ankietowe potwierdzają stabilną, dobrą sytuację w Przetwórstwie przemysłowym, Handlu.
Powoli poprawia się sytuacja płynnościowa w branżach najbardziej wrażliwych na skutki pandemii m.in.
w sekcji Hotele i restauracje, Gastronomia. Poprawę (r/r) i stabilizację (kw/kw) sytuacji płynnościowej
zadeklarowały firmy z branży turystycznej. Według danych branżowych jednak dopiero od maja br. liczba
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rezerwacji wyraźnie wzrosła32 (w drugiej połowie maja33 dynamika liczby rezerwacji sięgnęła niema 700%
i nieco ponad 600% w pierwszej połowie czerwca w relacji do okresu bazowego tj. pierwszej połowy stycznia
2021 r.). Można więc oczekiwać, że sytuacja firm turystycznych w całym II kw. br. – po uwzględnieniu
pełnych wyników sprzedaży za czerwiec – będzie lepsza. Niepewność odnośnie do dalszej poprawy
wyników firm turystycznych generuje nieoczywisty rozwój sytuacji epidemicznej na świecie oraz związane
z tym wprowadzane regulacje (w tym m.in. nowe obostrzenia ‐ np. obowiązek kwarantanny dla osób
powracających do Polski po 24 czerwca br.34)
W formułowanych w II kw. br. prognozach sytuacji płynnościowej w horyzoncie 12 miesięcy saldo ocen
po raz kolejny poprawiło się przyjmując, po raz pierwszy od wybuchu pandemii, wartość dodatnią.
Względem poprzedniego kwartału przybyło firm, które oczekują, że ich sytuacja się poprawi (ok. 17,2%
i 13,7% w pop. kw.) wobec 9,6% badanych spodziewających się pogorszenia (w pop. kw. było to 14,8%).
W większości przekrojów dominuje przekonanie o poprawie sytuacji płynnościowej w perspektywie
roku, w tym także w branżach najbardziej wrażliwych na skutki pandemii. Spadł (kw/kw) odsetek firm
spodziewających się pogorszenia, przy niemal 40% wzroście odsetka firm prognozujących poprawę sytuacji.
Wykres 118 Ocena płynności przedsiębiorstw
(saldo) na tle odsetków firm według oceny sytuacji
płynnościowej (w %)
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Zgodnie z danymi ze sprawozdań GUS, w I kw. 2021 r. zasadniczym składnikiem wzrostu sumy
bilansowej po stronie aktywnej pozostały aktywa trwałe (w tym przede wszystkim inwestycje
długoterminowe, w skład których wchodzą m.in.: nieruchomości, udziały i akcje wartości niematerialne
i prawne). W przeciętnej firmie stanowiły one ok. 60% sumy bilansowej. Tempo wzrostu aktywów
obrotowych względem trwałych było jednak wyższe o 2,6 pkt. proc. W ramach aktywów obrotowych
(wzrost o 11,2% r/r/) główną składową pozostały inwestycje krótkoterminowe, odpowiadając za 46% ich
wzrostu. Co do znaczenia drugiej składowej aktywów obrotowych były to należności krótkoterminowe,
których tempo wzrostu sięgające 8,2% r/r wspiera tezę o ożywieniu aktywności gospodarczej firm.
Travelplanet: poziom liczby rezerwacji porównywalny z 2019 r., ceny trochę niższe (tur‐info.pl)
System rezerwacji jest raportowany w 2‐tygodniowych slotach
34 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
32
33
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Jednocześnie rentowność aktywów (ROA) wzrosła (kw/kw i r/r), przekraczając swoją długookresową
średnią.
Struktura aktywów na poziomie branżowym pozostaje zróżnicowana. Wysoki, ale obniżający, się udział
aktywów

trwałych

mają

firmy

energetyczne,

górnicze,

przedsiębiorstwa

dostarczające

wodę

i odprowadzające ścieki oraz cześć branż przemysłowych35. Z kolei wysokim udziałem majątku obrotowego
w sumie aktywów charakteryzują się: Handel, Budownictwo. Zasadniczym czynnikiem wzrostu aktywów
obrotowych w większości sekcji pozostały inwestycje krótkoterminowe. W Górnictwie aktywa obrotowe
spadły. W większości sekcji odnotowano wyraźny wzrost rentowności aktywów (Przetwórstwie przem.,
Handlu, Budownictwie, Usługach), natomiast w Górnictwie i Energetyce wskaźnik ROA lekko się obniżył.
Wykres
120
Dynamika
zmian
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wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]
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W II kw. 2021 r. deklarowana przez ankietowane przedsiębiorstwa zdolność do obsługi zobowiązań
pozabankowych pozostała wysoka. Taką deklarację złożyło ponad 79 % badanych firm (wobec ok. 77,5%
w ubiegłym kwartale). W większości przekrojów odsetek firm bez problemów z regulowaniem tych
zobowiązań pozostał na bardzo wysokim poziomie36 (w niektórych klasach widać tylko niewielkie spadki
w porównaniu do ubiegłego kwartału). Zdolność do obsługi zobowiązań przez firmy najbardziej narażone
na efekty pandemii wolno się poprawia.
W II kw. 2021 r. odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie przeterminowanych rozliczeń z tytułu
dostaw i usług nie zmienił się znacząco w ujęciu kwartalnym. Najczęściej przedsiębiorstwa mające
nieuregulowane płatności informują, że ich wartość nie przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt.
dostaw towarów i usług. Około 28% firm twierdzi, że nie ma przeterminowanych należności (ok 56%
w odniesieniu do zobowiązań). Różnice w wielkości przeterminowanych rozliczeń widoczne są na poziomie
Szerzej o aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w rozdziale Inwestycje
Deklarowana jakość obsługi zobowiązań handlowych przez duże firmy pozostaje na bardzo wysokim poziomie (88,3% firm
wobec historycznego maksimum wynoszącego 91% badanej populacji). W 2021 r. duzi podatnicy, m.in. grupy kapitałowe, inne
podmioty, których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro po raz pierwszy były zobligowane do
przygotowania sprawozdania z praktyk płatniczych. Firmy nie przestrzegające regulacji podlegają karze finansowej, wynoszącej
do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
35
36
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przekrojów, niemniej w większości branż relacja odsetka firm posiadających przeterminowane należności
i zobowiązania pozostaje względnie stała. Najczęściej posiadanie przeterminowanych należności
i zobowiązań handlowych deklarują przedsiębiorstwa Przetwórstwa przemysłowego (tu również odsetek
firm bez problemów z regulowaniem zobowiązań utrzymuje się poniżej średniej dla badanej próby).
Wykres 122 Obsługa zobowiązań handlowych
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Wykres 123 Struktura wielkości przeterminowanych
należności i zobowiązań handlowych [odsetki
odpowiedzi]
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Ramka 3 Praktyki płatnicze dużych podatników
Celem Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych37 było zagwarantowanie jawności zachowań płatniczych dużych płatników. Wprowadzona
regulacja miała pomóc uchronić mniejsze podmioty przed zawieraniem transakcji z płatnikami
stosującymi nadmiernie wydłużone terminy płatności, a z drugiej zapewnić przejrzystość obsługi
zobowiązań tym ostatnim. W czerwcu 2021 r., po raz pierwszy od momentu wejścia w życie obowiązku
przygotowania sprawozdania z praktyk płatniczych przez dużych podatników w roku poprzednim,
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało w/w dane38. Z pierwszego raportu wynika, że
większość dużych płatników zmaga się z przeterminowanymi należnościami, ale również nie płaci swoim
kontrahentom na czas. Dopiero kolejne publikacje stosowanych praktyk pozwolą stwierdzić, czy
wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego wpłynie na zmianę zachowań płatniczych dużych firm.
W 2020 r. było 2916 dużych płatników. W 2020 r. w analizowanej populacji największa część opóźnionych
rozliczeń (ale ostatecznie uregulowanych) została zrealizowana do 30 dni po terminie (było to po ok. 60%
należności i zobowiązań uregulowanych po terminie). Nieco ponad 89% sprawozdań pokazało, że
w portfelu były zarówno nieuregulowane należności, jak i niezapłacone zobowiązania. Zaledwie 3,4%

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz. U. 2013 poz. 403;
akt jedn.: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz.U. 2021 poz. 424
38 Dane zostały opublikowane na stronie: Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty ‐ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i
Technologii ‐ Portal Gov.pl (www.gov.pl). Data dostępu: 27 czerwiec 2021 r.
37
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dużych płatników nie otrzymało wyłącznie części należności, a kolejne 3,6% nie uregulowało wyłącznie
zobowiązań.
W populacji dużych płatników nieotrzymane (stracone) należności stanowiły 19% sumy należności
o pogorszonej jakości (opóźnionych i niezapłaconych), natomiast nieuregulowane zobowiązania
stanowiły ok. 15% sumy zobowiązań o pogorszonej jakości (opóźnionych i niezapłaconych). Średni udział
należnej (w sumie należności), ale nieotrzymanej płatności wyniósł 26,7% (wartość medianowa ok 22%),
z kolei średni udział nieuregulowanego zobowiązania (w sumie zobowiązań) był nieco niższy i wyniósł
22% (wartość medianowa 13%). W przypadku 60,5% firm nieotrzymane należności były wyższe niż
niezapłacone zobowiązania, natomiast u zaledwie 3,7% przedsiębiorstw nieodzyskane należności były
równe niezapłaconym zobowiązaniom.
Wykres 125 Średnie i medianowe udziały wartości
należności i zobowiazań nieuregulowanych [dane
roczne; duzi podatnicy]
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W I kw. 2021 r. odsetek firm, w których cykle rozliczeniowe zobowiązań i należności z tytułu dostaw
i usług nie przekraczały 60 dni39 lekko wzrósł ‐ tym samym udział firm efektywniej zarządzających
rozliczeniami handlowymi. W całej próbie (wg. danych GUS) średnie długości cykli należności40
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług lekko się wydłużyły (tylko nieznacznie skróciła się wartość medianowa
cyklu należności). Odnotowano niewielki spadek zróżnicowania długości cyklu należności i zobowiązań z
tytułu dostaw i usług – rozstęp między‐kwartylowy sięgnął kolejno 42 i 34 dni. Udział wartości zapasów
w aktywach obrotowych badanych firm kolejny kwartał z rzędu był niższy niż udział inwestycji
krótkoterminowych41. Niemniej niemal 8% wzrost (r/r) zapasów przełożył się na niewielkie wydłużenie
długości cyklu tej kategorii aktywów. Obserwowane zmiany długości składowych cyklu konwersji gotówki

Wyznaczenie progu było podyktowane zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
Dz.U. 2013 poz. 403 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf). W transakcjach
handlowych terminem zapłaty określonym w umowie jest 30 dni, jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny i 60 dni, jeśli
stronami umowy są podmioty nie będące podmiotami publicznym.
40 Wielkość należności z tytułu dostaw i usług po trzech kwartałach spadków, zwiększyła się o ok. 6% (r/r/).
41 O niedoborach zapasów w sektorze przedsiębiorstw szerzej można przeczytać w rozdziale: Sprzedaż i uwarunkowania
popytowe
39
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spowodował skrócenie (kw/kw i r/r) przeciętnego okresu transformacji środków42 zainwestowanych
w działalność bieżącą (do 34 dni i wartości medianowej wskaźnika ok. 39 dni).
W układzie przekrojowym najdłuższe cykle rozliczeń mają firmy z większościowym udziałem eksportu
w przychodach, a konwersja gotówki trwa tu nieco ponad 42 dni (przy średniej 10‐letniej 43,7 dni).
Najkrótsze cykle rozliczeń obserwuje się w firmach ze sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy, co
przekłada się na krótki cykl konwersji gotówki (ale pozostający w wyraźnym trendzie rosnącym).
We wszystkich klasach wielkości (poza firmami największymi) różnice w długości cykli należności
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług systematycznie spadają. W klasie przedsiębiorstw o największym
zatrudnieniu rośnie różnica długości cyklu zobowiązań nad cyklem należności (tj. firmy największe
pozostają biorcami kredytu handlowego).
Wzrost przychodów ze sprzedaży wiązał się ze wzrostem wielkości zaliczek przyjmowanych na poczet
przyszłych dostaw (wzrost o 7% r/r/ wobec 3% w poprzednim kwartale), co z kolei przełożyło się na wzrost,
do historycznie wysokiego poziomu, relacji zaliczek do przychodów ze sprzedaży. Biorąc pod uwagę dane
o upadłościach i restrukturyzacjach43 wydaje się, że zainteresowanie poborem zaliczek może coraz częściej
być podyktowane próbą ograniczenia ewentualnych strat w przypadku niewypłacalności kontrahentów.

Wykres 126 Cykl rozliczeniowy należności
i zobowiązań z tytułu dostaw i usług [w dniach]44
48
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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.
43Liczba niewypłacalności na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wzrosła o 160% r/r. O ok. 25% r/r spadła liczba likwidacji, ale o
ponad 400% r/r wzrosła liczba restrukturyzacji (zasadniczą część tj. ponad 80% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych
stanowią nowe uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu wprowadzone ustawą tzw. Tarcza 4.0). Szerzej
www.coface.pl
44 Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl
zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni);
42
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2. Finansowanie działalności przedsiębiorstw
W I kw. 2021 r. nastąpił duży wzrost sumy bilansowej sektora przedsiębiorstw ‐ o 9,5% r/r (2,7% kw/kw).
Na zmiany w strukturze pasywów sektora przedsiębiorstw niefinansowych wpłynął wzrost kapitałów
własnych, które zwiększyły się o 8,2% r/r (wobec 3,9% r/r w ub. kw.) oraz nieco silniej rosnące zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania (wzrost o 10,7% r/r wobec 8,8% w pop. kw). Wielkości zobowiązań z tytułu
dostaw i usług (po okresie spadków zapoczątkowanych w I kw ub. r.) obecnie wzrosła o 7,9% r/r (stanowiąc
nieco ponad 49% zobowiązań krótkoterminowych). Po raz kolejny odnotowano dodatni wkład wzrostu
zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do wzrostu sumy bilansowej. Wynikało to
z silnego – również na tle pozostałych składowych pasywów – wzrostu tej kategorii zobowiązań (114% r/r)
przy jednak wciąż niskim udziale tej składowej w sumie bilansowej (0,04%). Zasadniczy wzrost zobowiązań
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych generują spółki Skarbu Państwa ‐ widoczny od II kw.
2020 r. dynamiczny wzrost tej kategorii zobowiązań jest odzwierciedleniem uruchamianych programów
w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii.
Średni poziom zadłużenia ogólnego s.a. przekroczył poziom 53,2%, ale w połowie badanych
przedsiębiorstw pozostał poniżej 49%. W ujęciu terminowym wzrost zadłużenia sektora przedsiębiorstw to
efekt utrzymującego się dwucyfrowego wzrostu zobowiązań długoterminowych (14,2% r/r) i wyższego niż
w poprzednich kwartałach tempa wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (8,1% r/r). Odsetek
przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania
przekraczająca wartość aktywów) pozostał na niskim poziomie tj. 5,4% populacji45.
Średni wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego utrzymał się
powyżej 77,5% (przy wartości medianowej przekraczającej 121,9%). Około 60% badanych przedsiębiorstw
wykazuje pełne pokrycie wartości aktywów trwałych kapitałem własnym, a 76% firm w całości finansuje
majątek trwały kapitałami stałymi (własnymi i obcymi długoterminowymi).
Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe (stabilne) zaangażowanie
kapitałów (kapitały obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalność pozostał na poziomie
zbliżonym do poziomu obserwowanego w poprzednim kwartale tj. 68,4%. Wzrost wskaźnika (r/r) jest
pochodną wzrostu zarówno kapitałów własnych (i zwiększenia jego wkładu do wzrostu kapitałów stałych),
jak i zadłużenia długoterminowego. Rentowność kapitałów własnych, w efekcie wzrostu kapitałów
własnych (r/r) i historycznie wysokiego wzrostu wyniku netto (153,7% r/r)46 wyniosła 3,5% (wobec 2,7%
w ub. kw).

Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych ich udział nie przekracza 5% w przypadku
przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w odniesieniu do sumy bilansowej.
46 Wzrost wyniku netto na danych nienarastających
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Wykres 128 Dynamika zmian pasywnej strony
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura wpływu
jej głównych składowych [w %, r/r]

Wykres 129 Wskaźnik zadłużenia ogólnego
i wskaźnik trwałości finansowania
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W I kw. 2021 r. zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych, według danych NBP47,
utrzymało się w tendencji spadkowej (r/r). Dane miesięczne dla kolejnego kwartału wskazują jednak na
wyhamowywanie tego trendu – na koniec maja br. było to już tylko 5,6% r/r48 wobec 8,8% r/r na koniec
marca. Spadek zadłużenia odnotowano zarówno w segmencie kredytów inwestycyjnych (spadek o 1,8% r/r),
jak i bieżących (spadek o 10,7% r/r). W segmencie kredytów inwestycyjnych, w układzie według
przeznaczenia, większy spadek dotyczył kredytów na nieruchomości (spadek o 3,3% r/r pogłębiony
względem poprzednich miesięcy) niż kredytów stricte inwestycyjnych (spadek o 1,1% r/r w segmencie
kredytów walutowych, ale 0,2%‐wzrost w segmencie kredytów złotowych). Wielkość zadłużenia
o charakterze bieżącym na koniec maja br. obniżyła się w stopniu najniższym od lipca ub. r (o 10,7% r/r).
O utrzymującym się niskim popycie na kredyt może wciąż decydować wysoki poziom środków
pozyskanych przez przedsiębiorstwa w ramach tarcz antykryzysowych, które kompensują ewentualne
zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny. O wysokich buforach płynności, które mogą ograniczać popyt
przedsiębiorstw na finansowanie bankowe, świadczy wciąż wysoki (mimo wyraźnego trendu spadkowego)
wzrost depozytów sektora. Wartość środków zdeponowanych na rachunkach bankowych od czerwca ub. r.
przekracza wartość kredytów udzielonych firmom – na koniec maja br. o ok. 10% (relacja pozostaje
w trendzie rosnącym).
Zgodnie z wynikami ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych49, w I kw. br. przedsiębiorstwa
działały w zaostrzonych warunkach kredytowania (przy większej skali luzowania warunków udostępniania
kredytów

dla

sektora

gospodarstw

domowych).

Średnie,

nominalne

oprocentowanie

nowych

i renegocjonowanych umów kredytowych pozostawało natomiast na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z

Szerzej: Statystyka pieniężna i bankowa, dane miesięczne www.nbp.pl
Utrzymujący się niski popyt na kredyty i zaostrzona polityka kredytowa banków przekładają się na relatywnie stabilny udział
kredytów o obniżonej jakości. Większe trudności na koniec I kw. br. odnotowano w sektorze MSP (udział kredytów o obniżonej
wartości stanowiły nieco ponad 12% wielkości zadłużenia) wobec sektora dużych firm, gdzie udział kredytów o obniżonej
wartości wyniósł 6,7%.
49 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2021_2.pdf
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zapowiedziami banków w II kw. br. niewielkie łagodzenie polityki kredytowej ma dotyczyć przedsiębiorstw
z sektora MSP.
Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych w sprawozdaniach GUS (suma zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek od jednostek powiązanych, jak i niepowiązanych) wzrosło, ale jego dynamika
znalazła się na jednym z niższych poziomów (wzrost 1,6% r/r wobec 3,6% r/r w pop. kw.). O wzroście
zadłużenia niemal w całości zdecydował wzrost zadłużenia długoterminowego (2,2% r/r), wobec zaledwie
0,4% r/r wzrostu zadłużenia krótkoterminowego. Porównując zmiany zadłużenia, wg. danych GUS i danych
statystyki bankowej NBP50, nadal można sądzić, że o wzroście zadłużenia przedsiębiorstw zdecydowało
zadłużenie pożyczkowe (w tym pożyczki od jednostek powiązanych).
Wykres 130 Dynamika zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek i struktura wpływu jej
głównych składowych [w %, r/r]

Wykres 131 Kredyty dla przedsiębiorstw [w %, r/r]
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W I kw. 2021 r. udział firm, które korzystały z kredytów i pożyczek wyniósł ok. 68% i był o ok. 4 pkt. proc.
wyższy niż w I kw. 2020 r. Częściej firmy korzystają z kredytów i pożyczek krótkoterminowych, niemniej
do 37,8% zwiększyła się populacja firm, które korzystają z obu (pod względem terminu) kredytów i
pożyczek. Około 28% badanych firm (obecnych w próbie w obu badanych okresach) zwiększyło wielkość
swojego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w relacji do analogicznego okresu ub.r. Koncentracja
zadłużenia kredytowego pozostaje wysoka.
W ujęciu sektorowym spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek odnotowano wśród dużych firm
(zarówno w segmencie krótko – jak i długoterminowych kredytów i pożyczek). W sektorze MSP, w niemal
10% r/r tempie wzrosło zadłużenie długoterminowe, z kolei zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się
o 1,2% r/r. Kierunek zmian popytu na kredyt w I kw. br. w sektorach był zgodny z oczekiwaniami banków51.

Różnice w tempie wzrostu zadłużenia kredytowego wg danych NBP i wg. GUS są uzasadnione, ponieważ obejmują nieco inne
kategorie, a także dotyczą innej populacji przedsiębiorstw. W miesięcznej sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze
ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości GUS, co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych
należy traktować komplementarnie.
51 Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2021_2.pdf
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W ostatnim roku największy przyrost (r/r) udziału kredytobiorców i pożyczkobiorców odnotowano
w: Budownictwie, Przetwórstwie przemysłowym i Transporcie, co można łączyć z programem wsparcia
antykryzysowego i dużym udziałem firm z tych branż, które skorzystały ze środków w ramach Tarczy
finansowej. Jednak tylko w Transporcie wielkość zadłużenia kredytowego i pożyczkowego wyraźnie
wzrosła (27,8% r/r)52. Z kolei w Przetwórstwie przemysłowym od początku 2020 r. tempo wzrostu
zadłużenia spadało i na koniec I kw. br. wyniosło 4,5% r/r. W Usługach, których zagregowane zadłużenie w I
kw. br. obniżyło się (r/r), w części branż zadłużenie wzrosło: m.in. w: Pozostałej działalności usługowej,
Obsłudze nieruchomości, Hotelach i restauracjach.
Według danych SM NBP w II kw. 2021 r., mimo lekkiego wzrostu, zaledwie 15% badanych
przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt (poniżej średniej z ostatnich 10 lat tj. 19%). Jednocześnie wzrósł
odsetek zaakceptowanych wniosków (r/r) – pozytywną decyzję kredytową otrzymało ok. 85% firm.
Najczęstszą – bo sięgającą 40%przypadków ‐ przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej był brak
zdolności kredytowej.
W przeważającej części badanych klas odnotowano lekki wzrost (kw/kw) deklarowanego zapotrzebowania
na kredyty bankowe. W ujęciu branżowym największy wzrost odnotowano w Budownictwie (produkcja
budowlano montażowa w maju wzrosła o 4,7% r/r i 10,2% m/m53). Od kilku kwartałów obniża się natomiast
odsetek firm usługowych ubiegających się o kredyt. Z kolei w Przetwórstwie przemysłowym, zarówno
zapotrzebowanie na finansowanie bankowe, jak i jego dostępność pozostają względnie stabilne.
Prognozowany popyt na kredyt firm przetwórczych na III kw. br. jest jednak niski – odsetek firm planujących
ubiegać się o finansowanie bankowe jest na jednym z niższych poziomów w ostatnich latach. W ujęciu
sektorowym, zarówno wśród dużych firm, jak i w MSP, odnotowano niewielki wzrost zapotrzebowania na
kredyt i nieco wyższy (kw/kw) odsetek pozytywnych decyzji kredytowych.

52 Według danych KRD, w branży transportowej jakość obsługi zadłużenia silnie się pogorszyła. Wśród podmiotów względem
których branża ma największe zaległości są: banki, leasingodawcy, firmy faktoringowe, ubezpieczyciele. W analizowanych
danych GUS nie widać pogorszenia obsługi zobowiązań, co może mieć związek, ze wspomnianym w informacji KRD,
pogorszeniem sytuacji głównie w jednoosobowych działalnościach transportowych. Szerzej: Transport z rekordowym
zadłużeniem (krd.pl)
53 Szerzej: dynamika_produkcji_budowlano‐montazowej_w_maju_2021_roku.pdf
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Wykres 132 Odsetki złożonych i zaakceptowanych
wniosków kredytowych
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W I kw. 2021 r. wzrosła (kw/kw i r/r) zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego. Na
poprawę wskaźnika złożył się wzrost wyniku finansowego netto, spadek (r/r) obciążeń z tytułu rat
kapitałowych i odsetek, oraz spadek obciążeń przedsiębiorstw z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (r/r).
Poprawie wskaźnika obsługi sprzyjają obniżające się tempo wzrostu zadłużenia firm z tytułu kredytów
i pożyczek, oraz niskie oprocentowanie umów kredytowych (złotowych i walutowych).
W I kw. br. w większości sekcji zdolność do regulowania zobowiązań kredytowych i pożyczkowych lekko
wzrosła lub pozostała na poziomie sprzed kwartału. Pogorszenie obsługi odnotowano w nielicznych
branżach tj. w Energetyce, Górnictwie, Ochronie zdrowia i pomocy społecznej. W branży Hotele
i Gastronomia, wskaźnik zdolności do obsługi zobowiązań z nadwyżki finansowej jest bardzo niski54;
głównie z uwagi na spadek wyniku netto w ubiegłym roku i bardzo powolne odrabianie strat w bieżącym
(tempo powrotu na ścieżkę poprawy wyników podyktowane jest tempem znoszenia obostrzeń).
W Turystyce natomiast widoczna była kontynuacja poprawy wskaźnika (po silnym ubiegłorocznym
pogorszeniu w wyniku lockdown‐u), co może być efektem wprowadzenia (zakrojonych na szeroką skalę)
programów wsparcia dla branży m.in.: wydłużenie ustawowego okresu zwrotu środków za niezrealizowane
wyjazdy z 14 do 180 dni, wprowadzenie voucherów turystycznych (z okresem wykorzystania do 2 lat), czy

Silne pogorszenie sytuacji w branżach wynika przede wszystkim z administracyjnego ograniczenia świadczenia przez te firmy
usług, co w sposób oczywisty przełożyło się na spadek ich dochodów, wyników i zdolności do regulowania zobowiązań. W
relacji kwartalnej widać jednak poprawę wyników, co jest podyktowane odmrażaniem tej części działalności gospodarczej, a to
z kolei powinno przełożyć się na odzyskanie przez firmy świadczące usługi hotelarskie i gastronomiczne zdolności do obsługi
zobowiązań. W Gastronomii najdłużej utrzymywane były obostrzenia w skali działania54 (między 24.10.2020 a 14.05. 2021 punkty
gastronomiczne mogły działać tylko oferując dania na wynos, od 15 maja br. zaczęły działać ogródki, a od 28 maja nastąpiło pełne
otwarcie – z limitem zajętych wewnętrznych stolików). Z danych o wizytach ludności w punktach restauracyjnych wynika, że
ruch utrzymuje się tam poniżej tego sprzed pandemii o blisko 20%, co rzutuje na wyniki firm gastronomicznych i jakości
wywiązywania się z zobowiązań. Szerzej o sytuacji branży gastronomicznej „RAPORT Czy Polacy chętnie wracają do restauracji?
Natężenie ruchu w lokalach gastronomicznych podczas pandemii COVID‐19. Analiza styczeń 2020 – czerwiec 2021”, maj 2021,
www.horecanet.pl; Czy Polacy chętnie wrócili do restauracji? ‐ Horecanet.pl ‐ biznes i newsy branży HoReCa
54
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utworzenia w BGK Turystycznego Funduszu Zwrotów55, który pozwalał uzyskać touroperatorom kredyt na
preferencyjnych warunkach na pokrycie zwrotów dla klientów, których impreza turystyczna nie doszła do
skutku56.

Wykres 134 Wskaźniki obsługi zadłużenia z
nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.]
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Deklarowana (SM NBP) w II kw. 2021 r. zdolność badanych przedsiębiorstw do terminowej obsługi
zadłużenia kredytowego osiągnęła jeden z wyższych poziomów ‐ zadeklarowało ją 95% ankietowanych.
W większości analizowanych klas zdolność do terminowego regulowania zobowiązań pozostała wysoka lub
poprawiła się, a odsetki firm terminowo regulujących zobowiązania względem banków, pozostają blisko
swoich historycznych maksimów. Niewielkie pogorszenie obsługi (kw/kw), z historycznie wysokiego
poziomu, zadeklarowało Budownictwo. Utrzymujące się problemy z terminową obsługują zobowiązań
kredytowych odnotowuje się w Gastronomii.
Od wybuchu pandemii odsetek eksporterów zdolnych do obsługi zadłużenia kredytowego ulegał tylko
niewielkim wahaniom, pozostając jednak na bardzo wysokim poziomie. Dobrej obsłudze towarzyszy tu
wzrost dostępności kredytu (w klasie firm ze sprzedażą krajową dostępność kredytu pozostaje wyraźnie
niższa). Firmy zorientowane na rynek krajowy doświadczyły częstszych problemów, jednak obecnie odsetek
firm terminowo regulujących zobowiązania kredytowe jest na bardzo wysokim, dla tej klasy, poziomie.
W formułowanych w II kw. 2021 r. prognozach zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych na
najbliższy rok saldo ocen wskazuje na spodziewaną poprawę – przybyło firm oczekujących lepszej sytuacji
w perspektywie 12 miesięcy i ubyło podmiotów przewidujących pogorszenie. Wyraźnej poprawy
spodziewają się branże, które najsilniej ucierpiały wskutek pandemii tj.: Handel, Transport, Usługi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U.
poz. 374 z późn. zm.
56 „Polska. Koronakryzys pogłębiony chaosem rządowych decyzji” Raport. Ranking 2021 Touroperatorzy, Wiadomości
Turystyczne
55

Szybki Monitoring NBP

59

Płynność i finansowanie działalności

Według prognoz SM NBP saldo przewidywanego popytu na kredyt w III kw. 2021 r. lekko wzrosło
(kw/kw) przy dalszym spadku w ujęciu rocznym – odsetek firm planujących zwiększenie zadłużenia
lekko wzrósł, a spadł odsetek firm planujących spłatę kredytu. Prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia
kredytowego sektora przedsiębiorstw w najbliższym okresie wciąż pozostaje niskie. W II kw. 2021 r. ok. 40%
firm deklarujących wcześniej plany ubiegania się o kredyt faktycznie złożyło wnioski kredytowe – jest to
wciąż wyraźnie poniżej długookresowej średniej. Wysokie stany środków pozostające w dyspozycji firm
nadal mogą być czynnikiem obniżającym prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia kredytowego.
W układzie przekrojowym spadek prognozowanego popytu na kredyt zgłaszają duże przedsiębiorstwa
(zatrudniające pow. 500 osób), Przetwórstwo przemysłowe i Pozostałe usługi. O planowanym wzroście
popytu na kredyt poinformowały natomiast firmy transportowe i budowlane (w obu sektora saldo popytu
wzrosło).
Również dane Ankiety rocznej NBP wskazują, że popyt na kredyt sektora przedsiębiorstw pozostanie raczej
niski. W próbie tylko nieznacznie przeważają bowiem firmy, które planują zwiększyć udział zadłużenia
kredytowego w strukturze finansowania w pespektywie 2021 r. (25% wobec 24% zapowiadających
ograniczenie udziału kredytu w pasywach). Według deklaracji w 2020 r. ok. 44% badanych firm korzystało
z kredytów bankowych. Deklarowany średni udział kredytu bankowego w pasywach nie przekraczał 20%.
Wzrost zadłużenia zapowiadają firmy, które w 2020 r. nie korzystały z kredytu oraz te, których zadłużenia
stanowiło między 10% i 15% sumy pasywów. Firmy, których zadłużenie kredytowe nie przekracza 10%
sumy bilansowej najczęściej utrzymają dotychczasowy udział kredytu (saldo zmian wskazuje na niemal
identyczny odsetek firm, które mają zamiar zwiększyć, co zmniejszyć zadłużenie). Natomiast w klasie firm
o najwyższym udziale kredytu w pasywach (pow. 15%) przeważają plany ograniczenia zadłużenia
kredytowego.
Ankietowane przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z kredytów w rachunku bieżącym (jest to ok. 43%
badanych firm) oraz z długoterminowych kredytów inwestycyjnych (ok. 20%). Relatywnie rzadko badane
firmy deklarują wykorzystywanie kredytów w karcie kredytowej.
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W próbie utrzymuje się niskie i obniżające się zainteresowanie firm finansowaniem kredytem
planowanych nowych inwestycji ‐ preferowanym źródłem pozostają tu środki własne. Z danych ZPL57
wynika, że w 2020 r. przedsiębiorstwa ograniczyły również wykorzystanie leasingu, jako źródła
finansowania zakupu ruchomości i nieruchomości. Wartość rynku leasingu obniżyła się o ok. 10% (r/r/), ale
ostatni kwartał roku zakończył się wzrostem. W I kw. 2021 r. widoczne jest już wyraźne ożywienie dynamiki
finansowania zakupów przedsiębiorstw przez branżę leasingową – wzrost sięgnął 31% r/r.
Wykres 138 Prognoza popytu na kredyt [odsetki
odpowiedzi] na tle salda popytu na kredyt
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ZLP zrzesza 28 firm leasingowych i Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Szerzej na stronie: Związek Polskiego
Leasingu
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W I kw. 2021 r. ceny produkcji globalnej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (szacowane na
podstawie wskaźników cen produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i
ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej) rosły w umiarkowanym
tempie (2,4% r/r) – jednak o 0,4 pp. szybciej niż w poprzednim kwartale. Do wzrostu dynamiki cen
produkcji przyczynił się głównie przyspieszający wzrost cen w przemyśle (do 2,4% r/r, wg. PPI),
odpowiadającym za około 45% produkcji globalnej (z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego i usług
publicznych). Szybciej niż w poprzednim kwartale rosły także ceny w Transporcie (1,4% r/r). W
budownictwie ceny produkcji rosły w zbliżonym tempie co w IV kw. ub.r. (o 2,3% r/r), natomiast w
pozostałych sekcjach odnotowano spowolnienie wzrostu cen. Nadal najszybciej, choć wolniej niż w
poprzednim okresie, rosły ceny produkcji globalnej w Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o
6,2% r/r) oraz w Obsłudze nieruchomości (o 5,9% r/r). Lekko zmniejszyła się skala wpływu sektora
usługowego na wzrost cen produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw niefinansowych, a zwiększyła ‐
przemysłu.
Wykres 140 Roczna dynamika wskaźnika cen
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI
[w %]

Wykres 141 Wpływ zmian cen w sekcjach na
dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze
przedsiębiorstw [w pp.]
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Przyspieszenie wzrostu cen w przemyśle w I kw. br. wynikało głównie ze wzrostu dynamiki cen
producenta w działach wytwarzających dobra energetyczne (4,4% r/r) oraz zaopatrzeniowe (4,1% r/r) ‐ w
związku z kształtowaniem się cen surowców, w tym głównie ropy naftowej oraz miedzi, na rynku
światowym. W rezultacie w I kw. 2021 r. nastąpił wyraźny wzrost deflatora zużycia pośredniego, a więc
wskaźnika cen zaopatrzenia (w surowce, materiały, energię i usługi obce) całego sektora przedsiębiorstw
niefinansowych – do 2,4% r/r, po wzroście o 1,0% r/r w poprzednim kwartale. W głównych grupach
produkcji przemysłowej najniższą dynamikę cen odnotowano natomiast w przypadku nietrwałych dóbr
konsumpcyjnych (‐0,4% r/r), a więc kategorii produkcji bliższej popytowi finalnemu. W rezultacie nastąpiło
wyhamowanie pozytywnych tendencji w kształtowaniu się ceny relatywnej (produkcji względem
zaopatrzenia), wpływających dodatnio na wskaźnik rentowności na działalności operacyjnej w okresie
poprzednich dwóch lat (por. rozdział Sytuacja finansowa).

Szybki Monitoring NBP

62

Ceny producentów

Dotychczas dostępne dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu oraz maju br. wskazują,
że dynamika cen produkcji, a w szczególności zaopatrzenia, sektora przedsiębiorstw nadal wyraźnie rosła
– głównie jednak ze względu na ceny surowców. W miesiącach tych odnotowano bowiem przyspieszenie
tendencji wzrostowej wskaźnika PPI (do przeciętnie 6% r/r, wobec 2,4% r/r w I kw. br.), wynikające głównie
z przyspieszenia wzrostu cen dóbr energetycznych (do przeciętnie 19,1% r/r, wobec 4,4% r/r w I kw. br.) oraz
dóbr zaopatrzeniowych (do przeciętnie 7,3% r/r, wobec 4,1% r/r w I kw. br.), a więc kategorii często
stanowiących zużycie pośrednie innych firm. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost cen w
wytwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, górnictwie rud metali oraz produkcji metali ‐ w
związku z kształtowaniem się cen surowców na rynku światowym. Do wysokiej dynamiki rocznej cen
przetwórstwa ropy, które ma obecnie największy wkład do wzrostu cen w przemyśle, w znacznym stopniu
przyczynił się statystyczny efekt niskiej bazy, związany z silnym spadkiem cen w marcu i kwietniu ub.r.
(pierwsza fala pandemii Covid‐19). Wyraźnie wolniej, niż ceny dóbr energetycznych i zaopatrzeniowych,
rosły ceny kategorii produkcji bliższych popytowi finalnemu, tj. dóbr konsumpcyjnych, choć także w tym
przypadku odnotowano wzrost dynamiki cen (do przeciętnie 1,5% r/r w kwietniu oraz maju br., wobec 0,1%
r/r w I kw. br.). Relatywnie wolno rosły także ceny dóbr inwestycyjnych (o 1,3% r/r przeciętnie w kwietniu i
maju br., wobec 2,7% r/r w I kw. br.). Wzrost ceny relatywnej zaopatrzenia, względem produkcji może
zatem zacząć wpływać negatywnie na rentowność działalności sektora przedsiębiorstw w II kw. br.58
Wykres 142 Roczna dynamika wskaźnika PPI w
głównych grupowaniach przemysłowych [w %]
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Na wyraźne przyspieszenie wzrostu cen producenta w II kw. br. wskazują także odpowiedzi
przedsiębiorstw ankietowanych w SM NBP. Wskaźnik cen bieżących odnotował bowiem wyraźny wzrost
(o 9,3 pkt.) ‐ do najwyższego historycznie poziomu (33,2 pkt.). W czerwcowym badaniu 37% przedsiębiorstw
zadeklarowało wzrost cen oferowanych produktów, podczas gdy jedynie 3% spadek cen. Wzrost wskaźnika

Przez około 2 lata spadek ceny relatywnej zaopatrzenia względem produkcji miał pozytywny wpływ na kształtowanie
wskaźnika rentowności sektora przedsiębiorstw.
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presji cen producenta odnotowano we wszystkich analizowanych gałęziach gospodarki, tj. zarówno w
Przemyśle, Budownictwie, jak i sektorze usługowym (w tym w Handlu).
Drożejące surowce, a także (w mniejszym stopniu) poprawiające się uwarunkowania popytowe i
spodziewany wzrost wynagrodzeń, przyczyniają się do wzrostu oczekiwanej inflacji cen producenta w
III kw. 2021 r. Wyraźnie wzrósł, do najwyższego w swojej historii poziomu, wskaźnik prognozowanych cen
materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym przedsiębiorstw ankietowanych w
SM NBP. Wyższe niż w poprzednim badaniu były także oczekiwania firm dotyczące wzrostu wynagrodzeń
w horyzoncie kolejnego kwartału, co może się przyczyniać do wzrostu oczekiwanych jednostkowych
kosztów pracy. W rezultacie w III kw. 2021 r. rozkład oczekiwanych przez ankietowane przedsiębiorstwa
zmian cen produkcji przesunął się w prawo. Silnie wzrósł wskaźnik salda kierunku zmian cen produkcji –
do najwyższego poziomu w swojej historii. Odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost cen produkcji
przewyższa obecnie udział podmiotów oczekujących spadku o 64 pp. (s.a.), a różnica ta jest o ok. 13 pp.
wyższa niż w poprzednim kwartale. Wyraźnie (średnio o 1,3 pp.) wzrosła także, względem marca br., skala
oczekiwanych podwyżek cen oferowanych produktów.
Przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP planują częściej niż w poprzednim badaniu przerzucać rosnące
koszty produkcji na ceny oferowanych produktów. Wzrosły bowiem, względem poprzedniego badania,
odsetki podmiotów prognozujących podniesienie cen oferowanych produktów/usług ‐ w reakcji na
oczekiwany wzrost cen kosztów zaopatrzenia (o ok. 6 pp.), a także na wzrost wynagrodzeń (o ok. 8 pp.). Oba
wskaźniki kształtowały się na relatywnie wysokich poziomach, do czego przyczynić się mogły, z jednej
strony, oczekiwania poprawy sytuacji popytowej, a z drugiej, znaczna skala spodziewanych wzrostów cen
czynników produkcji (szczególnie zaopatrzenia), utrudniająca absorbcję rosnących kosztów poprzez
redukcję marży.
Najważniejszym czynnikiem kształtującym oczekiwania dot. inflacji cen producenta pozostają ceny
zaopatrzenia w materiały i surowce, zarówno ze względu na wyraźnie większą skalę oczekiwanych
wzrostów cen tej kategorii, niż w przypadku wynagrodzeń, jak i na fakt, że koszty zaopatrzenia mają
wyraźnie większy, niż koszty wynagrodzeń, udział w kosztach operacyjnych sektora przedsiębiorstw.
Jednocześnie wzrost kosztów zaopatrzenia jest obecnie najczęściej wymienianym problemem, z jakim
borykają się przedsiębiorstwa ankietowane w SM NBP. Odsetek firm, które w pytaniu otwartym SM NBP
wskazują na rosnące ceny zaopatrzenia jako na barierę działalności wyraźnie wzrósł, i kształtował się na
wysokim historycznie poziomie (14,6% wobec 8,4% w poprzednim badaniu)59. Analogiczny wskaźnik dla
kosztów pracy plasował się na wyraźnie niższym poziomie (3,9%), choć także wzrósł względem
poprzedniego badania (3,1%).
Także w dłuższym okresie (w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) firmy wyraźnie częściej (niż w
poprzednim badaniu) spodziewają się wzrostu cen producenta. Udział przedsiębiorstw oczekujących
wzrostu cen oferowanych produktów (56%), istotnie wzrósł od poprzedniej edycji SM NBP i kształtował się
powyżej średniej dla ostatnich 10 kwartałów (47%). Podwyżki cen są planowane częściej niż w poprzednim
kwartale we wszystkich analizowanych sekcjach (poza Dostarczaniem wody, gospodarowaniem ściekami i
odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją). Najczęściej podniesienia cen oferowanych
Problem wysokich cen materiałów i surowców może być pogłębiany przez gorszą dostępność niektórych rodzajów
zaopatrzenia. Na ten problem wskazywało 5,6% firm w pytaniu otwartym SM NBP.
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produktów spodziewają się podmioty w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie elektryczną (66% firm),
Handlu i naprawach (64%), Budownictwie (62%) i w Przetwórstwie przemysłowym (58%). Relatywnie
rzadziej podniesienia cen w horyzoncie roku spodziewają się firmy Transportowe (37%) i pozostałe
przedsiębiorstwa usługowe (42%).
Wykres 144 Wskaźnik zmian cen produkcji własnej
oraz cen materiałów i surowców w przyszłym
kwartale [w pp.]

Wykres 145 Wpływ zmian cen materiałów i
surowców na zmiany cen oferowanych produktów
(odsetki odpowiedzi) [w %]
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Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI w horyzoncie najbliższych 12
miesięcy) kształtowały się na wysokim historycznie poziomie. Wprawdzie odsetek firm spodziewających
się przyspieszenia inflacji CPI lekko się obniżył (o 2,6 pp.), a oczekujących jej spadku wzrósł (o 2,5 pp.), jednak
poziom referencyjny inflacji z kwietnia br., do którego odnosiły się przedsiębiorstwa odpowiadając na
pytanie w ankiecie SM NBP, był istotnie wyższy niż w poprzednim badaniu. Jednocześnie więcej firm niż w
poprzednim kwartale (o 1,5 pp.) oczekuje utrzymywania się inflacji na dotychczasowym poziomie.
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Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring
NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na
środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS).
2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się w czerwcu
2021 r. W badaniu SM wzięło udział 2570 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 2021 r. wyniosła 16 065, tj.
o 273 mniej jednostek niż rok wcześniej.
4. W części opartej na sprawozdawczości finansowej GUS prezentowane są najczęściej dane kwartalne, tj.
dane dotyczące okresu jednego kwartału. Ten sposób prezentacji dotyczy m.in.: przychodów, kosztów,
wyniku finansowego czy inwestycji.
5. 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,
6. 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).
7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.
8. 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.
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wg przeznaczenia usług: usługi dla biznesu, usługi dla konsumentów oraz usługi nierynkowe



wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy

(głównie: edukacja i zdrowie).
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).
9. 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



Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = relacja zobowiązań długoterminowych do sumy

bilansowej wyrażona w procentach
bilansowej wyrażona w procentach


Wskaźnik zatrudnienia = różnica pomiędzy odsetkiem firm zwiększający zatrudnienie a odsetkiem
firm, które zatrudnienie zmniejszyły
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