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Streszczenie

Streszczenie
Mimo coraz liczniejszych sygnałów wyhamowania koniunktury, eskalacji kryzysu ukraińskiego oraz bardziej pesymistycznych prognoz samych ankietowanych firm sytuacja w III kw. br.
w dalszym ciągu się poprawiała. Embargo na towary eksportowane do Rosji, co prawda, spowodowało pogorszenie kondycji respondentów silnie zależnych od sprzedaży do tego kraju,
ale w ocenach przedsiębiorstw, dla których Rosja była tylko jednym z wielu rynków zbytu, na
razie nie widać oznak dekoniunktury.
W III kw. zanotowano pierwsze, od ponad roku, sygnały braku poprawy popytu. Miał miejsce
zarówno niewielki wzrost bariery popytowej, jak i nieznaczny wzrost problemów z tworzeniem się nadmiernych zapasów oraz spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.
Choć ostatnie opisane zjawisko mogło być przynajmniej częściowo związane ze wzrostem potencjału produkcyjnego na skutek wcześniejszych, stosunkowo wysokich, nakładów inwestycyjnych.
Wyraźniejsze spadki zanotowano w odniesieniu do prognoz nowych zamówień i popytu na
IV kw. W wielu przypadkach spadki te interpretowane są jako przejściowe lub sezonowe, co
może oznaczać możliwość powrotu do fazy wzrostowej koniunktury w najbliższej przyszłości,
ale też może być przejawem postawy życzeniowej firm rozczarowanych krótką fazą ożywienia. Silne spadki wskaźników antycypacyjnych odnotowano zwłaszcza w grupie przedsiębiorstw sprzedających swoje towary do Rosji lub na Ukrainę. W ślad za obniżeniem optymizmu oczekiwań popytowych zmniejszyły się również prognozy produkcji. Przedsiębiorstwa
ograniczają zatem potencjalne zjawisko wzrostu zapasów w obawie o możliwości ulokowania
produkcji na rynkach sprzedaży, w razie gdyby spadek popytu miał jednak trwały charakter.
Prognozy zatrudnienia na IV kw. zostały lekko skorygowane w dół. Skala tego spadku była
jednak wyraźnie słabsza niż w przypadku popytu i produkcji, i w próbie nadal nieznacznie
więcej firm planuje zwiększać zatrudnienie niż je zmniejszać. Zachowanie optymizmu tych
prognoz może wynikać z opóźnionych reakcji zatrudnienia względem zmian po stronie produkcji. Pewien wpływ na wyniki badania w tym zakresie może mieć również wysoki stopień
wykorzystania mocy produkcyjnych. Wreszcie, utrzymanie czy w niektórych wypadkach nawet zwiększanie poziomu zatrudnienia może odzwierciedlać wspomniane powyżej oczekiwania respondentów na przejściowy charakter spadku popytu.
Skala podwyżek płac na IV kw. będzie nadal niska – znacząca większość (91%) firm nie planuje wprowadzenia żadnych większych zmian w tym obszarze. Podwyżki hamuje ujemna inflacja CPI oraz niewielka presja pracowników oczekujących wzrostu wynagrodzeń. Problemy
finansowe przedsiębiorstw mają zaś obecnie charakter drugorzędny ze względu na relatywnie
dobrą kondycję tego sektora. Relatywnie większego znaczenia nabierają zaś oczekiwania popytu i niepewność w odniesieniu do zmian koniunktury w przyszłości.
Oczekiwany jest spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Mniej nowych
projektów i równocześnie wolniejszy wzrost nakładów na inwestycje w IV kw. widoczny jest
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w uzyskanych wynikach dla większości analizowanych branż i klas. Nie jest to jednak zjawisko gwałtowne i nie widać przy tym bezpośredniego powiązania między mniejszą dynamika
inwestycji a kryzysem ukraińskim. W dalszym ciągu to eksporterzy i duże przedsiębiorstwa, a
zatem również firmy powiązane z rynkami rosyjskim i ukraińskim planują większe inwestycje
niż sektor MSP, czy firmy sprzedające wyłącznie w kraju.
Nastąpiło pogorszenie płynności oraz zmniejszenie zdolności do obsługi zadłużenia handlowego, jak też bankowego. Pogorszenie nastąpiło głównie w usługach i w małych przedsiębiorstwach. Mimo to poziom wymienionych wskaźników pozostał wysoki. Jednocześnie wzrósł
odsetek firm posiadających przeterminowane należności, co oznacza nasilenie się problemu
zatorów płatniczych.
Zainteresowanie finansowaniem bankowym w dalszym ciągu pozostaje niskie. Mimo obserwowanego dynamicznego wzrostu kredytu na cele inwestycyjne (co pokazują dane ze statystyki bankowej), również wśród inwestorów, redukcje zadłużenia są obecnie częstsze niż plany jego zwiększenia – większość nowych projektów inwestycyjnych nadal będzie finansowana
ze środków własnych bądź z pozabankowych środków obcych, np. leasingu. Wstrzymywanie
się od zadłużania z tytułu kredytu wiąże się w dalszym ciągu przede wszystkim z wystarczającymi środkami przedsiębiorstw do pokrycia bieżących potrzeb, konserwatywną i nacechowaną ostrożnością polityką finansową firm, niepewnością co do kierunku zmian koniunktury
w przyszłości, czy relatywnie niewielkimi co do wartości inwestycjami. Natomiast cena kredytu, potencjalny brak zdolności kredytowej czy odpowiednich zabezpieczeń mają obecnie wyraźnie mniejsze oddziaływanie na popyt na dodatkowe środki bankowe.
Pogłębia się zjawisko deflacji w sektorze przedsiębiorstw. O ile w II kwartale jedynie budownictwo deklarowało częstsze redukcje cen niż ich podwyżki, to już w III kwartale podobna
sytuacja miała miejsce również w przetwórstwie przemysłowym, handlu i pozostałych usługach. Prognozy na IV kwartał sugerują ponadto możliwość dalszego obniżenia dynamiki cen
PPI. Towarzyszą mu oczekiwania zmniejszenia się dynamiki cen surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji. Wraz ze spadkiem tych prognoz spodziewany jest spadek inflacji CPI. Presję na obniżanie cen odczuwa obecnie ok. połowa przedsiębiorstw w próbie. Skutkiem tej presji są najczęściej: renegocjacja cen u dostawców (efekty wtórne), spadek marż i redukcja kosztów. Mimo że nie w każdym przypadku przedsiębiorstwa godzą się na obniżenie
cen i niektóre transakcje nie dochodzą do skutku, stosunkowo rzadko powoduje to spadek
stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych czy ograniczenia sprzedaży.
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Sytuacja ekonomiczna
zatorów płatniczych, który tym samym stał się
Sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw
w III kw. br. w dalszym ciągu się poprawiała. Prognozy na IV kw. br. sugerują zaś malejące prawdopodobieństwo utrzymania się tej pozytywnej
tendencji.

problemem

najpoważniejszym,

nieco

bardziej

wzrosły też trudności powiązane z kryzysem rosyjsko-ukraińskim, przy czym barierę tę zgłaszały
obecnie nie tylko firmy eksportujące na rynki objęte
kryzysem, ale też pozostali eksporterzy.
Wykres 2 Najczęściej wymieniane bariery rozwoju
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30

Pod koniec III kw. br., mimo komplikującej się sy-

25

tuacji politycznej, gorszych odczytów koniunktury i

20

sierpniowego

ankietowane

15

przedsiębiorstwa oceniły swoją kondycję lepiej niż

10

spadku

sprzedaży,

w poprzednim kwartale. Wskaźnik BOSE1 wzrósł o

5

4,5 pp. kw/kw i pozostał powyżej swojej długookresowej średniej, jak też powyżej poziomu sprzed
roku (o 9,8 pp.). Swoją sytuację za bardzo dobrą lub

0
2007

2008
popyt

2009
kurs

2010
zatory

2011

2012

konkurencja

2013

2014

konflikt R/U

dobrą uznało niemal 78% firm, wobec 75,5% w
poprzednim kwartale.

Zaskakująco optymistyczne wnioski płyną również
z analizy pytania o niepewność w odniesieniu do

Wykres 1 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej BOSE
60

70

50

własnej sytuacji i bezpośredniego otoczenia firmy.
Przedsiębiorstwa oceniły bowiem skalę niepewności na podobnym poziomie co kwartał wcześniej, a

60

zatem jako relatywnie niską (najniżej od czterech

30

50

lat). W kontekście niepewnego kierunku rozwoju

20

40

kryzysu rosyjsko-ukraińskiego i jego negatywnego

10

30

wpływu na pogarszającą się koniunkturę w krajach

20

UE można było raczej oczekiwać wyraźnego wzro-

10

stu niepewności. Warto w tym miejscu dodać, że

0

zgodnie z bardziej szczegółowymi analizami, w

40

0
-10
-20
-30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
zmiana r/r (lewa oś)
średnia dług.

BOSE
BOSE s.a.

Podobne wnioski płyną z analizy pytania otwartego
o bariery rozwoju. Nasilenie większości barier lekko wzrosło, pozostając jednak na relatywnie niskim
poziomie. Wyraźnie zwiększył się jedynie problem
Wskaźnik BOSE stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo
dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo złej sytuacji
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grupie firm zaangażowanych na rynkach rosyjskim
lub ukraińskim, o czym piszemy szerzej w Ramce 1,
niepewność rzeczywiście wyraźnie się zwiększyła.
Wskaźniki konstruowane przez Eurostat pokazują
pogorszenie koniunktury w UE. Wśród głównych
odbiorców zagranicznych Polski spadek w III kw.
br. zanotowano w Niemczech, Wielkiej Brytanii i
we Włoszech. O pewnej stabilizacji można mówić w
przypadku Francji. Poprawa nastrojów miała zaś
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miejsce jedynie w Czechach. W Polsce, podobnie jak

Wykres 5 Bieżące, przeszłe i oczekiwane trudności

w całej UE-28, wskaźnik ESO obniżył się.

(ocena fazy cyklu)
100%
14,5 17,1 13,2 13,7

Wykres 3 Oceny niepewności sytuacji
3,3 3,9

5

26,5 24,8 25,3

2,3

6,7

0

10,6 9,7

-0,5

-2,5

-5,2
-10

6,9

-6,4

19,7 17,8 15,9
9,9

14,0

12,8

-0,9

-5

19,3

14,3 17,4 18,5 18,8 19,4

8,0

16,0

19,8 17,9 17,4 16,0 15,7 15,5

20,7 20,3 20,6

18,7 18,6 18,0

6,2 8,1
10,3 8,6
9,8 9,3
21,3 13,5 11,8 10,3
9,3
6,7
7,4 9,4
5,6 6,4 6,7 6,4

10,1 13,0

38,3 35,4 41,9

46,4

60%

13,3 19,8

-4,9

-9,0

80%

15,4

48,1 44,9

40,3 37,6 39,7 41,8 43,8 44,2

40%

47,6 50,4 51,8

20%

-15

0%
2009

-20

2012

2013

zmiana salda r/r

… 2012

sytuacja jest trudna
syt. jest dobra, ale pogorszy się
sytuacja jest dobra

-25
2011

2010

2014

2013

2014
syt. jest trudna, ale poprawi się
sytuacja poprawiła się
saldo odpowiedzi

saldo (wysoka-niska)

W opinii przedsiębiorstw prawdopodobieństwo
Wykres 4 Economic sentiment indicator (ESO)
120

dalszej poprawy sytuacji powoli maleje, wraz z
wyraźnie pogarszającymi się prognozami popytu.
Jednak, co warto podkreślić, znacząca większość
firm nadal nie spodziewa się zmian własnej kondy-

110

cji.

100
90

Wykres 6 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw WPSE (w perspektywie kwartału)

80
70
2011

2012

2013

2014

UE-28*

Czechy

Niemcy

Wlk.Brytania

Polska

Francja

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

60

30

Włochy

Źródło:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eur
oindicators/business_consumer_surveys/main_tables

0

-30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
r/r (lewa oś)

średnia dług.

WPSE

WPSE s.a.

2. Prognozy sytuacji ekonomicznej
Również z pytania o bieżące, przeszłe i oczekiwane

Wykres 7 Wskaźnik prognoz średniookresowych

trudności, które można interpretować, jako przybli-
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firm. Jednocześnie struktura odpowiedzi sugeruje
wzrost prawdopodobieństwa pogorszenia się koniunktury w najbliższej przyszłości (wzrósł odsetek
firm w dobrej kondycji, które oczekują jej pogorszenia).
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Wskaźnik WPSE pozbawiony wahań sezonowych

Poprawiła się kondycja w górnictwie. Zmiana ta nie

spadł o 0,7 pp. kw/kw w IV kw. br. i przyjął wartość

dotyczyła jednak górnictwa węglowego. W wyraź-

sprzed roku, tj. plus 9 punktów, a zatem nieco po-

nie lepszej sytuacji znalazły się także przedsiębior-

niżej poziomu swojej długookresowej średniej.

stwa z sektora energetycznego, gdzie skutki szoku

Wskaźnik prognoz średniookresowych zachowuje

pogodowego z przełomu lat 2013/14 najwyraźniej

się zaś dość stabilnie w ostatnich kwartałach (w

przestały być już odczuwalne. W sektorze przemy-

dwóch ostatnich edycjach badania obserwowaliśmy

słowym pogorszenie sytuacji widoczne było wy-

lekkie sezonowe spadki wskaźnika), utrzymując się

łącznie

na nieco wyższym poziomie, niż w poprzednim

wodę i odprowadzających ścieki.

wśród

przedsiębiorstw

dostarczających

roku.
Wykres 8 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej BOSE w przemyśle, budownictwie i pozostałych usługach

3. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw w podstawowych przekrojach
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rynkach rosyjskim bądź ukraińskim, a także w
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Zaobserwowano poprawę nastrojów wśród re-

W sektorze budowlanym nastroje respondentów co

spondentów z sektora przemysłowego. W sekcji

prawda poprawiły się, ale był to głównie efekt se-

Przetwórstwo przemysłowe wzrost BOSE był nie-

zonowy, związany z intensyfikacją prac w okresie

wielki, na co złożyła się poprawa sytuacji w firmach

letnim. Sporym problemem tej grupy pozostały

produkujących dobra energetyczne, inwestycyjne

spadające marże i utrzymująca się presja na dalsze

oraz zaopatrzeniowe, przy malejącym wskaźniku

obniżki cen. Prognozy budownictwa na IV kw. br.

BOSE w grupie firm oferujących produkty kon-

pogorszyły się, ale pozostały podwyższone wzglę-

sumpcyjne, w tym w przemyśle spożywczym.

dem pozostałych sektorów oraz względem wła-

Przedsiębiorstwa dostarczające nietrwałych dóbr

snych prognoz formułowanych w poprzednich

konsumpcyjnych zanotowały w III kw. zarówno

dwóch latach. Budownictwo nie oczekuje przy tym

spadek wykorzystania mocy produkcyjnych, jak też

trwałego wzrostu popytu, a co najwyżej utrzymania

spadek marż krajowych i eksportowych. Prognozy

się popytu na niezmienionym poziomie.

na IV kw. sugerują możliwość pogłębienia się tych
problemów. Natomiast w prognozach firm oferują-

Poprawie uległa również sytuacja w sektorze usłu-

cych dobra inwestycyjne, zaopatrzeniowe oraz

gowym. Wzrost BOSE zanotowało większość branż

trwałe dobra konsumpcyjne nadal przeważa opty-

z tego sektora, w tym firmy oferujące usługi dla

mizm.

biznesu oraz dla konsumentów, poza transportem,
gdzie BOSE lekko obniżył się. Niewielkie pogorszenie kondycji odczuły ponadto usługi nierynkowe,
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mimo wyraźnego wzrostu marż na sprzedaży kraoferujące usługi dla biznesu oraz handel i transport,

Wykres 9 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej BOSE w podziale wg rynku eksportowego i
krajowego

spodziewają się pogorszenia kondycji w IV kw. br.
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tów oraz usługi nierynkowe zwiększyły optymizm
prognoz na IV kw.
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dalszą, choć bardzo niewielką poprawę zanotowali

eksporterzy (przetw.)
nieeksporterzy (przetw.) s.a.

eksporterzy, zaś znaczny wzrost wskaźnika nastąpił w firmach sprzedających wyłącznie na terenie
kraju. W tej ostatniej grupie wzrosty BOSE były
efektem poprawy kondycji w sektorze budowlanym i usługowym. Mimo poprawy BOSE grupa
firm zorientowanych na rynek krajowy w dalszym

Wykres 10 Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej BOSE wg klas wielkości zatrudnienia
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2000+

mikro

ły przedsiębiorstwa z sektora MSP niż duże firmy,
co podobnie jak w przypadku podziału eksport/rynek krajowy wynikało z poprawy kondycji
w grupie firm budowlanych i usługowych. Kondycja sektora MSP, w tym zwłaszcza mikrofirm, pozostała mimo to bardzo słaba na tle przedsiębiorstw
większych. W ocenach IV kw. sektor MSP wykazał
większy optymizm niż duże firmy.
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Ramka 1 Wpływ kryzysu ukraińskiego na sytuację sektora przedsiębiorstw2
Liczba przedsiębiorstw silnie powiązanych handlowo z Rosją i Ukrainą jest w próbie niska, co może być z
jednej strony związane z doborem próby, ale z drugiej strony, ze względu na niewysoki udział sprzedaży
na te rynki i specyfikę samego rynku (jest to w opinii samych eksporterów rynek trudny) można przypuszczać, że takich firm istotnie jest w populacji stosunkowo niewiele.
Niezerowy eksport na rynki rosyjski lub ukraiński (R+U) wykazał w maju br., co prawda, aż co czwarty
respondent badań, ale znaczący (25% lub większy) udział tego eksportu zadeklarowało już tylko 3,7%
firm. I to przede wszystkim ta ostatnia grupa może doświadczyć istotniejszych trudności w związku z
eskalacją kryzysu. Kondycja tych przedsiębiorstw już teraz pogorszyła się, o czym świadczy m.in. spadek
wskaźnika BOSE, czy też wzrost niepewności co do kierunku zmian sytuacji w przyszłości. Trudności
wynikają nie tylko z malejącej sprzedaży na skutek embarga, ale również z deprecjacji kursu rubla i
hrywny, co ogranicza popyt i rodzi naciski na obniżenie cen na eksportowane produkty. Próby ulokowania na rynku krajowym bądź innych rynkach zagranicznych dóbr eksportowanych wcześniej na rynki
R+U, tworzą dodatkową presję na spadek cen i marż. Warto przy tym podkreślić, że sam wybuch kryzysu
ukraińskiego (pod koniec lutego br.) nie miał wyraźnego negatywnego wpływu na nastroje eksporterów.
Dopiero wprowadzenie przez Rosję embarga (sierpień br.) spowodowało wyraźniejsze spadki wskaźników. Jak na razie nie widać jednak, żeby pogorszenie sytuacji odbiło się negatywnie na sytuacji płynnościowej tych firm, nie istnieje więc bezpośrednie ryzyko ich bankructwa. Dodatkowo potwierdzają to
plany dalszego obniżania skali zadłużenia wobec banków w tej grupie firm.
Wykres 11 Oceny i prognozy sytuacji (wskaźnik BOSE - lewy panel, wskaźnik WPSE - prawy panel)
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Tymczasem przedsiębiorstwa z niskim udziałem eksportu do R+U, które dominują w próbie, radzą sobie
nadal lepiej niż pozostali respondenci. Są to bowiem przeciętnie większe podmioty, które odznaczają się
przeciętnie większą liczbą pozyskanych zagranicznych rynków zbytu (większą dywersyfikacją kierunków sprzedaży), przy jednak dość zbliżonym udziale eksportu w przychodach. Poważniejszych problemów nie odczuwają na razie również respondenci, którzy mają powiązania kapitałowe z firmami z krajów objętych kryzysem3. Na uwagę zasługuje natomiast wyraźny wzrost odsetka firm z niepokojem obserwujących negatywny wpływ kryzysu ukraińskiego na własną sytuację, mimo braku bezpośrednich
powiązań handlowych i kapitałowych z Rosją lub Ukrainą, co oznacza, że zaczynają być odczuwalne
Informacje na temat przyjętej metodologii analizy wpływu kryzysu na kondycję firm znajdują się w Uwagach metodologicznych na str. 12
3 W dalszej części pominięto analizę wg powiązań kapitałowych, bowiem odsetek takich firm w próbie był niski (6%), z czego
znacząca większość (5% firm w próbie) deklarowała niewielkie zaangażowanie kapitałowe.
2
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również efekty pośrednie.
Kłopoty grupy firm z wysokim udziałem eksportu R+U mogą się jeszcze nasilić, co sugeruje m.in. spadek
wskaźnika prognoz sytuacji WPSE w tej grupie. Spadek ten powiązany jest z wyraźnym obniżeniem się
oczekiwań w obszarze popytu, w tym zwłaszcza zagranicznego. Ostatecznie, spadek zamówień w IV kw.
przewiduje co trzecia firma z ponad 25% udziałem eksportu R+U, i podobnie niemal co trzeci respondent
ma w planach redukcję produkcji, a takie prognozy są częstsze niż oczekiwania poprawy. W pozostałych
klasach, w tym również wśród eksporterów z niskim udziałem R+U, w przewidywaniach nadal przeważa
optymizm.
Problemy z ulokowaniem produktów przekładają się na poziom zatrudnienia – co czwarta firma z grupy
firm z wysokim udziałem eksportu chce zmniejszyć liczbę pracowników w IV kw., a jedynie 5% planuje
zwiększenie liczby etatów. Tymczasem pozostali eksporterzy w próbie nadal częściej deklarują zwiększanie zatrudnienia niż zwalnianie pracowników.
Nieco inny obraz rysuje się z analizy aktywności inwestycyjnej. Mimo spadków wskaźników (obserwowanych jednak w większości analizowanych branż i klas) firmy eksportujące na rynki R+U nadal odznaczają się nieco wyższą aktywnością inwestycyjną niż pozostałe przedsiębiorstwa. Wysoka aktywność
inwestycyjna firm eksportujących na rynki R+U może być jednym ze sposobów na pozyskanie nowych
rynków zbytu.
Wykres 12 Oceny niepewności (lewy panel) oraz wpływ kryzysu ukraińskiego na sytuację firm (prawy)
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Wykres 13 Prognozy trwałego komponentu popytu (lewy panel) oraz prognozy eksportu (prawy panel)
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Wykres 14 Prognozy cen własnych (odsetek firm planujących podwyższyć ceny – lewy panel) oraz zmiany marż na sprzedaży zagranicznej (prawy panel)
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Wykres 15 Prognozy zatrudnienia (lewy panel) oraz prognozy inwestycji (prawy panel)
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Wykres 16 Struktura próby. Wybrane cechy firm, w tym wielkość zatrudnienia (źródło: ankieta roczna
NBP, maj 2014 r.) oraz liczebność rynków zagranicznych i udział eksportu (źródło: SM NBP)
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Popyt, zamówienia i produkcja
W III kw. br. bariera popytu (s.a.) obniżyła się, ale
równocześnie wzrosły obawy o ekonomiczne
skutki kryzysu rosyjsko-ukraińskiego.
Spadki wskaźników prognoz popytu, zamówień i
produkcji oraz stabilizacja wskaźnika prognoz
trwałego komponentu popytu pozwalają oczekiwać osłabienia koniunktury w IV kw. br., które
jednak może mieć charakter przejściowy.

2. Prognozy popytu, zamówień i produkcji
Wskaźniki prognoz popytu oraz zamówień zanotowały spadki w relacji kwartalnej (odpowiednio o
2,4 pp. oraz 3,8 pp.) i znajdują się obecnie wyraźnie
poniżej długookresowych średnich. Równocześnie
jednak wskaźnik prognoz trwałego komponentu
popytu utrzymał wartość sprzed kwartału, zbliżoną
do średniej długookresowej, co wskazuje, że osłabienie koniunktury może być postrzegane przez
przedsiębiorstwa jako przejściowe i związane z

1. Bariera popytu

czynnikami,

których

(oczekiwany)

negatywny

wpływ na popyt jest krótkookresowy.
W III kw. br. wskaźnik bariery popytu (s.a.) spadł o
0,9 pp. kw/kw do 8,5% i znajduje się obecnie wyraźnie poniżej średniej długookresowej (ok. 13,6%).

Wykres 18 Wskaźniki prognoz: popytu ogółem,
trwałego komponentu popytu oraz zamówień

Równocześnie jednak ok. 6,5% przedsiębiorstw
informuje, że istotną barierą dla rozwoju są skutki
oraz niepewność związane z konfliktem rosyjskoukraińskim4, a odsetek przedsiębiorstw, które deklarują, że barierą rozwoju jest popyt lub ten konflikt wyniósł 12,9% i był wyższy niż w ubiegłym
kwartale (10,7%).
Wykres 17 Wskaźnik bariery popytu

Wskaźnik prognoz produkcji na IV kw. br. obniżył
się o 3,8 pp. kw/kw i – podobnie jak wskaźniki prognoz popytu i zamówień – notuje wartość poniżej
długookresowej średniej. Łącznie z wynikami uzyskanymi dla popytu i zamówień, pozwala to w
najbliższym okresie oczekiwać osłabienia koniunktury, które jednak może mieć charakter przejściowy.

4

Analiza barier rozwoju opiera się na pytaniu otwartym.
Stąd, część przedsiębiorstw mogła przestać deklarować popyt jako barierę rozwoju, wskazując na konflikt rosyjskoukraiński jako pierwotną przyczynę problemów.
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Wykres 19 Wskaźnik prognoz produkcji

komponentu popytu wskazują, że spadek popytu
na usługi transportowe może w dużej mierze mieć
jednak charakter krótkookresowy5. Z drugiej strony
silnie wzrosły prognozy popytu w energetyce, co
jednak w świetle prognoz trwałego komponentu
popytu również może być zjawiskiem przejściowym.
Wykres 21 Wskaźniki prognoz popytu (s.a.) w
energetyce, transporcie, handlu i naprawach oraz
pozostałych usługach

3. Prognozy popytu, zamówień i produkcji – analiza w podstawowych przekrojach
Wskaźniki prognoz popytu, zamówień oraz produkcji w budownictwie na IV kw. br. obniżyły się w
relacji do wartości odnotowanych w ubiegłym
kwartale. Uzyskane wyniki potwierdzają, że wzrosty, które odnotowano w I półroczu 2014 r. wynikały w dużej mierze z efektu niskiej bazy (w I półroczu 2013 r. zaobserwowano dużą liczbę upadłości
firm budowlanych). Bliska zera wartość wskaźnika

Wykres 22 Wskaźniki prognoz popytu (s.a.) wg
przeznaczenia produkcji

prognoz trwałego komponentu popytu może oznaczać okres stagnacji w branży budowlanej w najbliższym czasie.
Wykres 20 Wskaźniki prognoz popytu ogółem,
trwałego komponentu popytu zamówień i produkcji w budownictwie

Analiza prognoz popytu w przekroju wg przeznaczenia produkcji wskazuje na silny spadek prognozowanego popytu na dobra konsumpcyjne trwałe.
W połączeniu z bliską zera, ale ujemną wartością
wskaźnika prognoz trwałego komponentu popytu
pozwala to spodziewać się wyraźnego osłabienia
popytu na tę kategorię dóbr. Spadek wskaźnika
W przekroju wg sekcji PKD na tle próby negatywnie wyróżniają się prognozy formułowane przez
przedsiębiorstwa transportowe. Prognozy trwałego
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Spadek ten może w pewnym stopniu wynikać z konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego, który utrudnia działalność transportową na rynku rosyjskim i ukraińskim.
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prognoz popytu wśród przedsiębiorstw oferujących

nym dywersyfikują swą sprzedaż, ale większą jej

dobra zaopatrzeniowe, przy jednoczesnym rela-

część adresują na rynek krajowy. Czynnikiem

tywnie stabilnym zachowaniu wskaźnika prognoz

sprzyjającym eksporterom jest wciąż wysoka opła-

popytu wśród przedsiębiorstw oferujących dobra

calność sprzedaży zagranicznej. W pytaniu otwar-

inwestycyjne, są spójne z hipotezą, że obserwowane

tym przedsiębiorstwa wyrażają natomiast obawy

osłabienie koniunktury może mieć charakter przej-

związane

ściowy. Z jednej strony przedsiębiorstwa ogranicza-

ekonomiczną wywołaną przez konflikt rosyjsko-

ją produkcję i zapotrzebowanie na surowce, mate-

ukraiński. Relatywnie rzadko deklarowane były

riały i półprodukty w reakcji na obniżony popyt, ale

natomiast obawy o koniunkturę w strefie euro

z drugiej nie wstrzymują procesów inwestycyjnych,

(przed

co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich potencjał

ukraińskiego sytuacja gospodarza w strefie euro

wytwórczy w dłuższym okresie.

była głównym „zewnętrznym” źródłem niepewno-

z

niepewną

rozpoczęciem

sytuacją

konfliktu

polityczno-

rosyjsko-

ści deklarowanym jako bariera rozwoju).
Zachowanie wskaźników prognoz popytu w przekroju wg klas intensywności zaangażowania przedsiębiorstw w sprzedaż zagraniczną wskazuje na

Wykres 23 Wskaźniki prognoz popytu (s.a.) wg
klas eksportu

spadek prognoz popytu zarówno wśród eksporterów, jak i przedsiębiorstw niezaangażowanych w
sprzedaż zagraniczną. Pomimo że spadki wskaźnika prognoz popytu były w pierwszej grupie przedsiębiorstw większe, wciąż prognozy popytowe
eksporterów pozostają lepsze niż prognozy przedsiębiorstw skupionych wyłącznie na rynku krajowym. W szczególności, najlepsze prognozy formułują eksporterzy niewyspecjalizowani, a więc te
przedsiębiorstwa, które pod względem geograficz-
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Kurs walutowy, eksport i import
Konkurencyjność cenowa sprzedaży zagranicznej
rozliczanej w euro i dolarze utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą również
niski udział nieopłacalnego eksportu w przychodach oraz niski odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie, a także niska
bariera kursu walutowego.

Wykres 24 Kurs euro, przy którym eksport staje się
nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs euro

Pomimo wysokiej konkurencyjności cenowej polskiego eksportu prognozy formułowane przez
eksporterów pozwalają w najbliższym czasie
oczekiwać osłabienia zarówno tempa podpisywania nowych eksportowych, jak i wartości eksportu.
Wykres 25 Kurs dolara, przy którym eksport staje
się nieopłacalny oraz rzeczywisty kurs dolara
1. Opłacalność

eksportu

W III kw. br. średni deklarowany kurs opłacalności
złotego

względem

euro

odnotował

niewielki

wzrost, a rynkowy kurs złotego względem euro nie
uległ istotnym zmianom. W rezultacie opłacalność
sprzedaży zagranicznej rozliczanej w euro nieznacznie wzrosła. W przypadku dolara opłacalność
sprzedaży zagranicznej wyraźnie poprawiła się na
skutek stosunkowo silnej deprecjacji złotego względem dolara (o ok. 6,7% kw/kw), której towarzyszył

Wykres 26 Opłacalność eksportu

brak istotnych zmian w deklarowanym kursie opłacalności eksportu.
Długo utrzymująca się dodatnia różnica między
kursem rynkowym złotego a deklarowanym kursem opłacalności eksportu sprawia, że zarówno
średni udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak i odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie utrzymują się na
niskich i stabilnych poziomach zbliżonych do historycznych minimów.
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2. Bariera kursu walutowego

portowych mogła zostać skompensowana wzrostem wartości realizowanych kontraktów ekspor-

Odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako

towych. Uzyskane wyniki pozwalają więc oczeki-

barierę rozwoju wzrósł o 0,5 pp. kw/kw, ale wciąż

wać ograniczenia dynamiki eksportu w najbliższym

znajduje się na poziomie zbliżonym do historycz-

okresie.

nego minimum. Czynnikiem sprzyjającym niskiej
barierze kursowej mogły być nie tylko korzystne
poziomy kursów walutowych, ale i stabilizacja
sytuacji na rynku walutowym. Z perspektywy lat
2008-2011

–

pomimo

konfliktu

Wykres 28 Wskaźnik umów eksportowych i nowych umów eksportowych oraz wskaźnik prognoz
eksportu

rosyjsko-

ukraińskiego – zakres wahań kursu złotego, szczególnie względem euro, jest w ostatnim okresie relatywnie niewielki.
Wykres 27 Wskaźnik bariery kursu walutowego
oraz rzeczywiste kursy euro i dolara

W ostatnim kwartale udział eksportu w przychodach eksporterów utrzymał się na podobnym poziomie jak przed kwartałem, a udział importu zaopatrzeniowego w kosztach importerów wzrósł o 1,4
pp. kw/kw. Obydwie wielkości utrzymują się wyraźnie powyżej długookresowych średnich, co koresponduje z rosnącą na przestrzeni ostatnich lat
otwartością polskiej gospodarki.

3. Oceny i prognozy eksportu
W III kw. br. wszystkie wskaźniki eksportowe zanotowały spadki do poziomów poniżej swoich

Wykres 29 Średni udział eksportu w przychodach
(wśród eksporterów) oraz średni udział importu
zaopatrzeniowego w kosztach (wśród importerów)

średnich długookresowych. Bliska zeru wartość
wskaźnika umów eksportowych (spadek o 2,1 pp.
kw/kw) sygnalizuje stagnację w zakresie liczby
realizowanych umów eksportowych, a wskaźnik
nowych umów eksportowych (spadek o 4,9 pp.
kw/kw) nie pozwala prognozować ożywienia w
tym obszarze w najbliższym kwartale. Równoczesny spadek prognoz eksportu (o 2,4 pp. kw/kw)
wskazuje, że eksporterzy nie spodziewają się, aby
ograniczona dynamika podpisywania umów eks-
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Zatrudnienie
Prognozy zatrudnienia pozostają stabilne od początku 2014 r. Zgodnie z tymi oczekiwaniami w

Wykres 31 Prognozy zatrudnienia (dane odsezonowane)
30

IV kw. br. zatrudnienie powinno nadal rosnąć.
20

10

1. Prognozy zatrudnienia

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
wzrost zatrudnienia_s.a.
średnia długookresowa_wzrost

Prognozy zatrudnienia pozostały stabilne od po-

spadek _s.a.
średnia długookresowa_spadek

czątku 2014 r., a w IV kw. bardzo nieznacznie obniżyły się w stosunku do poprzedniego kwartału

Perspektywy zatrudnienia wg Manpower (Baro-

(dane

sezonowej).

metr Manpower Perspektyw Zatrudnienia) na

Czwarty kwartał z rzędu więcej firm planuje wzrost

IV kw. 2014 r. poprawiły się w relacji do poprzed-

zatrudnienia niż jego spadek (11,5% wzrost, 8,4%

niego kwartału. Polska sytuuje się obecnie za naj-

spadek), po ponad 5 latach przewagi redukcji za-

szybciej rozwijającymi się krajami Azji czy Brazylią,

trudnienia. Wskaźnik prognoz zatrudnienia nadal

Turcją oraz USA, ale też przed większością krajów

pozostaje wyraźnie wyższy w relacji rocznej.

europejskich.

Wykres 30 Wskaźnik prognoz zatrudnienia (saldo
odpowiedzi „wzrost” i „spadek”; dane odsezonowane) a saldo zatrudnienia wg F01 (roczne zmiany
o co najmniej 1%)

Wykres 32 Prognozy zatrudnienia wg Manpower w
IV kw. 2014 r. (saldo, dane odsezonowane).

po

uwzględnieniu

korekty
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0

-30

Indie
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-20
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-10

Włochy

-10

Hiszpania

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
saldo F01
wsk.zatr_s.a.

wsk. zatr. surowy
średnia długookresowa

Osłabiły się nieco prognozy wzrostu zatrudnienia,
natomiast prognozy redukcji pozostały stabilne (w
oparciu o dane odsezonowane).

2. Prognozy zatrudnienia – analiza w
podstawowych przekrojach
W podziale wg form własności poprawę prognoz
zatrudnienia w ujęciu kwartalnym odnotowały
przedsiębiorstwa publiczne (dane odsezonowane),
W tej grupie nadal jednak przewidywane są spadki
zatrudnienia. W firmach prywatnych prognozy
nieco się osłabiły, ale przewidywany jest wzrost
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zatrudnienia. W przedsiębiorstwach z przewagą

firmach specjalizujących się w produkcji dóbr ener-

kapitału zagranicznego prognozy pozostają najbar-

getycznych. Najlepsze prognozy i wzrost zatrud-

dziej optymistyczne i planowany jest zdecydowany

nienia przewidują producenci dóbr inwestycyjnych

wzrost, choć i tu prognozy nieco się pogorszyły w

oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych.

ujęciu kwartalnym. W firmach prywatnych krajowych planuje się stabilizację liczby pracowników.

Wśród sekcji usługowych optymizm prognoz (dane
po korekcie sezonowej) wzrósł nieco w handlu (w

Wykres 33 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg
sektorów własności (dane odsezonowane)
30

którym oczekiwany jest wzrost zatrudnienia) oraz
w transporcie (przy oczekiwanym niewielkim
spadku zatrudnienia), spadł zaś w pozostałych

20

usługach (przy oczekiwanym spadku zatrudnienia).

10

Lepsze prognozy zatrudnienia formułuje sektor

0

usług dla biznesu niż dla konsumentów (w obu

-10

grupach oczekiwany jest wzrost zatrudnienia). W
sektorze usług nierynkowych oczekiwany jest spa-

-20

dek zatrudnienia.
-30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
publiczne_s.a.
w tym: zagraniczne_s.a.

niepubliczne_s.a.

Wykres 35 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w sekcjach usługowych (dane odsezonowane)
10

Wykres 34 Wskaźnik prognoz zatrudnienia w budownictwie, przemyśle oraz usługach (dane odsezonowane)

0
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0

-20
-10

-30

-20

2009

2010

2011

Handel i naprawy_s.a.
Pozostałe usługi_s.a.

-30

2012

2013

2014

Transport_s.a.

-40
2009

2010

2011

Budownictwo_s.a.

2012

2013

Przemysł_s.a.

2014

Usługi_s.a.

Wykres 36 Wskaźnik prognoz zatrudnienia wg klas
wielkości zatrudnienia (dane odsezonowane)
30

W budownictwie zanotowano pogorszenie prognoz

20

zatrudnienia i przewidywana jest redukcja (dane po

10

korekcie sezonowej). Redukcję zatrudnienia zapo-

0

wiadają też górnictwo i energetyka. Lekka poprawa

-10

prognoz zatrudnienia nastąpiła w przetwórstwie

-20

przemysłowym, nadal prognozy wzrostu zatrud-

-30

nienia są tam zdecydowanie częstsze niż prognozy

-40

redukcji. Również w usługach prognozowany jest
wzrost zatrudnienia.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MSP_s.a.
duże_s.a.

w tym: do 49 osób_s.a.
w tym: 2000 i więcej osób_s.a.

W firmach z sektora MSP prognozy nieco się osłabiW podziale według przeznaczenia produkcji naj-

ły. W firmach dużych wzrost zatrudnienia lekko

głębszy spadek zatrudnienia spodziewany jest w

przyspieszył. Niewielki spadek optymizmu pro-
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gnoz nastąpił w przedsiębiorstwach największych

nienie nie tylko przedsiębiorstwa, które niepewność

(2000 i więcej osób), ale zatrudnienie w nich nadal

określają jako bardzo niską bądź niską, ale też

będzie wyraźnie wzrastać.

umiarkowaną (choć w tej grupie wzrost zatrudnienia będzie niewielki). W przedsiębiorstwach dekla-

3. Wybrane czynniki oddziałujące na
zatrudnienie

rujących wysoką niepewność co do swojej sytuacji
ekonomicznej plany redukcji zatrudnienia w dalszym ciągu są częste i prognozy zatrudnienia w tej

Wykres 37 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena
popytu (dane odsezonowane)

grupie osłabiły się.

60

Wykres 38 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a ocena
niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej
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2014 II
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2012 III
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-40

2012 II

wzrost trwały_s.a.
spadek sezonowy_s.a.

2011 IV

popyt - wzrost sezonowy_s.a.
bez zmian_s.a.

2011 II

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2011 III

-50

niepewność wysoka lub b.wysoka
umiarkowana
niska lub b.niska

Wzrost zatrudnienia jest planowany tradycyjnie w
grupie firm oczekujących wzrostu popytu (zarówno
trwałego, jak i też sezonowego), zwiększenia za-

W przedsiębiorstwach o wysokim stopniu wyko-

mówień oraz produkcji. Trwały wzrost popytu

rzystania mocy produkcyjnych zatrudnienie wzro-

sprzyja bardzo optymistycznym prognozom za-

śnie, jednocześnie nastąpiła tu poprawa wskaźnika

trudnienia. W firmach, które nie przewidują zmian

zatrudnienia. W grupach ze średnim oraz niskim

produkcji lub popytu wskaźnik jest zbliżony do

stopniem wykorzystania potencjału przetwórczego

zera, co wskazuje na stabilizację zatrudnienia. Po-

prognozy są w IV kw. br. zbliżone i zatrudnienie

dobnie jak w okresach wcześniejszych, głębokie

będzie stabilne.

redukcje zatrudnienia planują firmy spodziewające
się spadku produkcji lub ograniczenia popytu (liczebność takich firm w próbie jest niewielka).
W podziale wg oceny sytuacji ekonomicznej
wskaźniki prognoz tradycyjnie sugerują wzrost

Wykres 39 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (dane
odsezonowane)
20

10

zatrudnienia w grupie przedsiębiorstw bardzo

0

dobrze oceniających swoją kondycję bądź oczekują-

-10

cych jej poprawy. W firmach, które nie oczekują

-20

zmian kondycji zatrudnienie lekko wzrośnie. Słabe

-30

oraz złe oceny i prognozy sytuacji przekładają się

-40

najczęściej na plany redukcji zatrudnienia.

-50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
moce-do 75%_s.a.

<75-90%)_s.a.

90% i więcej_s.a.

Optymizm prognoz zatrudnienia rośnie wraz ze
spadkiem niepewności odnośnie przyszłej sytuacji

Od 4 lat wskaźnik prognoz zatrudnienia dla eks-

ekonomicznej. W IV kw. 2014 r. zwiększą zatrud-

porterów kształtuje się powyżej wartości dla firm
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nieeksportujących. W IV kw. 2014 r. przewaga eksporterów nieco zwiększyła się – prognozy zatrud-

Wykres 41 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a plany
inwestycji (dane odsezonowane)
50

nienia osłabiły się w grupie firm działających wy-

40

łącznie na rynku krajowym. Ponadto, nieeksporte-

30

rzy przewidują spadek zatrudnienia. W przedsię-

20

biorstwach działających na rynkach zagranicznych

10

wzrost zatrudnienia przewidywany jest nie tylko u

0

wyspecjalizowanych eksporterów, ale też w jed-

-10

nostkach operujących głównie na rynku krajowym.

-20

Firmy, które spodziewają się w III kw. br. wzrostu

-30

sprzedaży

zagranicznej planują

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

nadal wysoki

inwestor_s.a.

w tym: wzrost inwestycji_s.a.

nieinwestor_s.a.

wzrost zatrudnienia.
Wykres 40 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a zaangażowanie w eksport oraz w klasie eksporterów o
rosnącym eksporcie (dane odsezonowane)
30

Wykres 42 Wskaźnik prognoz zatrudnienia a relacja wydajności pracy do wzrostu wynagrodzeń
(dane odsezonowane; uwzględniono jedynie rosnące płace)
20
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10
0
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-10

-10

-20

-20
-30

-30

-40

2008

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
nieeksporter_s.a.

eksporter_s.a.

W przedsiębiorstwach będących w trakcie realizacji
inwestycji nastąpi wzrost zatrudnienia. W firmach,
które przewidują rozszerzenie skali inwestycji będących w fazie realizacji, optymizm prognoz wzrósł
i w tych przedsiębiorstwach planowany jest wyraźny wzrost zatrudnienia. W firmach nieinwestujących oraz nie planujących inwestycji zatrudnienie
będzie lekko spadać.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

płace wzrosły w większym stopniu niż wydajność _s.a.
wzrost płac był zbliżony do wzrostu wydajności_s.a.
płace rosły wolniej niż wydajność_s.a.

w tym: wzrost eksportu_s.a.

Wzrostowi zatrudnienia sprzyja równowaga pomiędzy wzrostem wydajności a wzrostem wynagrodzeń. Wskaźnik zatrudnienia jest bowiem zazwyczaj najwyższy (i właściwie stale dodatni, poza
początkiem 2009 r.) w sytuacji gdy dynamika płac i
wydajności pracy są zbliżone. Jednak w IV kw. br.
zatrudnienie będzie wyraźnie rosnąć nie tylko w tej
grupie firm (tu skala tego wzrostu zwiększyła się),
ale i w innych przedsiębiorstwach, w których
zwiększą się wynagrodzenia. Zatrudnienie spadnie
w IV kw. br. w największej klasie firm, tzn. w których ani wydajność, ani płace nie wzrosły (ponad
połowa badanej populacji).
.
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Wynagrodzenia
redukcji płac nieco spadł i pozostaje bardzo niePlanowane podwyżki wynagrodzeń będą miały w
IV kw. br. zbliżony zasięg oraz przeciętną wysokość
jak w III kw. br.
Relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności pracy w III kw. br. była podobna jak w
II kw. – nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklarowało szybciej rosnącą wydajność
niż wynagrodzenia.

wielki (1,2% zatrudnionych, 1,3% firm).
Wykres 44 Średnia i mediana planowanych podwyżek wynagrodzeń (w grupie przedsiębiorstw,
które planują podnieść wynagrodzenia)
7,0
6,5

6,0
5,5
5,0

Presja płacowa utrzymuje się na niskim poziomie –
jedynie 5% przedsiębiorstw rejestruje obecnie
wzrost nacisków płacowych

4,5
4,0

3,5
3,0

2,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

średnia

1. Prognozy wzrostu płac
W IV kw. br. podwyżki płac będą miały zbliżony
zasięg co w poprzednim kwartale (po uwzględnieniu korekty sezonowej). Zwiększyć wynagrodzenia
planuje 10,7% przedsiębiorstw (tj. więcej o 0,1 pp.

mediana-ważona

Wysokość średniej podwyżki jednak jest zbliżona
do średniej w poprzednim kwartale. W przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć płace średnia
wysokość planowanych podwyżek w IV kw. 2014 r.
wyniesie 4,8%.

kw/kw i 1,6 pp. r/r). Odsetek przedsiębiorstw zamierzających dokonać podwyżek kształtuje się
poniżej średniej dla lat 2005 - 2014.

Wykres 45 Rozkład planowanych zmian wynagrodzeń (pytanie o obniżki płac pojawiło się po raz
pierwszy w II kw. 2009 r.)
100

Wykres 43 Odsetek przedsiębiorstw planujących
podwyżki wynagrodzeń oraz odsetek pracowników objętych podwyżkami
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Większość podwyżek płac będzie bardzo umiarko-

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
odsetek przedsiębiorstw_s.a.
odsetek zatrudnionych_s.a.

średnia długookresowa

Wzrost płac obejmie jednak nieco większą część
ogółu zatrudnionych, za sprawą częstszego wzrostu
wynagrodzeń w firmach dużych niż w MSP. Zasięg

Szybki Monitoring NBP

wana co do skali - dominują wzrosty płac do 5%
(5,3% zatrudnionych). Wyższe niż 5% podwyżki
planowane są dla 2,7% pracowników w badanej
próbie, w tym podwyżki co najmniej 10% - dla 1,1%
zatrudnionych.
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2. Wybrane czynniki zmian płac

odsetek ten spadł przede wszystkim w transporcie i
handlu, a zwiększył się nieco w pozostałych usłu-

Deklaracje przedsiębiorstw o planowanym wzro-

gach. W relacji rocznej odsetek firm planujących

ście płac są tradycyjnie częstsze w firmach będą-

wzrost płac zwiększa się w przemyśle od półtora

cych w bardzo dobrej sytuacji, a w IV kw. br. pro-

roku, w pozostałych branżach – od roku.

gnozy w tej grupie poprawiły się. Prognozy wzrostu płac w firmach o dobrej oraz słabej kondycji

Wśród klas zatrudnienia tradycyjnie częściej zamie-

ekonomicznej nieco się osłabiły (dane odsezonowa-

rzają podnosić wynagrodzenia przedsiębiorstwa

ne).

duże niż z sektora MSP. Generalnie – im większe
firmy, tym większy odsetek deklarujących pod-

Wykres 46 Planowane podwyżki wynagrodzeń a
kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa (odsetek
podwyższających w klasie)
50

wyżki płac, jednak w IV kw. br. firmy największe
(2000 i więcej pracowników) równie często co pozostałe duże przedsiębiorstwa planują wzrost wynagrodzeń.

40
30

Wykres 48 Prognozy zmian zatrudnienia a zmiany
płac (% przedsiębiorstw)
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bez zmian
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spadek płac
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słaba _s.a.

wzrost płac
0%

W podziale wg form własności wzrost wynagrodzeń będzie w IV kw. br. częstszy w przedsiębiorstwach publicznych niż w prywatnych. Relatywnie
często podwyżki planowane są w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, najrzadziej zaś w
podmiotach prywatnych krajowych.

20%

wzrost zatr.

40%
spadek zatr.

60%

80%

100%

bez zmian

Podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie
robią tego kosztem poziomu zatrudnienia - rzadziej
niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników. Firmy,
które przewidują redukcję płac (nieliczne) częściej
niż inne przedsiębiorstwa będą też w IV kw. redu-

Wykres 47 Planowane podwyżki wynagrodzeń a
sektor PKD (odsetek podwyższających w sektorze)

kować zatrudnienie.

25

Niemałą rolę w planowaniu zmian płac gra nie20

pewność przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsię-

15

biorstwa. Im wyższa niepewność tym częstsze pro-

10

gnozy spadku wynagrodzeń i tym rzadsze prognozy wzrostu.

5
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Budownictwo_s.a.
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Przemysł_s.a.
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Usługi_s.a.

Odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki
wynagrodzeń (dane odsezonowane) wzrósł w relacji kwartalnej w przemyśle oraz w budownictwie,
spadł zaś w usługach. W branżach usługowych
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Wykres 49 Niepewność a przewidywane wzrosty i
redukcje płac w IV kw. 2014 r.

W III kw. 2014 r. odsetek firm, w których wydajność
rośnie szybciej niż wynagrodzenia nieco spadł, ale
jest nadal wielokrotnie wyższy niż udział firm, w
których wydajność nie nadąża za płacami.

niepewność niska

umiarkowana

wysoka
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wzrost płac
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Wykres 51 Ocena relacji wzrostu płac do wzrostu
wydajności pracy w ciągu roku (pominięto na wykresie płace rosły w zbliżonym stopniu co wydajność)

spadek płac
50

Przy nadal względnie niskim popycie na pracę oraz

40

podwyższonym bezrobociu potrzeba zatrudnienia

30

nowych pracowników najczęściej nie wiąże się,

20

podobnie jak w poprzednich kwartałach, z ko-

10

niecznością oferowania wyższych wynagrodzeń.
Znakomita większość przedsiębiorców (nieomal
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2008
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płace wzrosły w większym stopniu niż wydajność
płace rosły wolniej niż wydajność

80%) zatrudniając nowych pracowników w III
kw. 2014 r., bądź planując ich zatrudnienie w
IV kw. br., proponuje im wynagrodzenia zbliżone

O szybszym wzroście płac niż wydajności pracy

do wynagrodzeń osób już pracujących o podobnych

poinformowało 5% przedsiębiorstw w próbie, a

kwalifikacjach. Nadal znacznie częściej firmy za-

więc 16,7% firm podwyższających płace. Wzrost

mierzają nowym pracownikom oferować niższe

wynagrodzeń nie przewyższa więc wzrostu wydaj-

wynagrodzenia.

ności w ok. 83% przedsiębiorstw, w których wynagrodzenia rosły. Odsetek przedsiębiorstw, w któ-

Wykres 50 Wynagrodzenia nowych pracowników
w relacji do wynagrodzeń osób już zatrudnionych

rych wzrost płac był szybszy niż wzrost wydajności
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Wykres 52 Odsetek przedsiębiorstw, w których
wzrost płac był w ciągu roku szybszy niż wzrost
wydajności pracy wg 3 sektorów (próba ograniczona do firm, w których wynagrodzenia wzrosły)
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3. Podwyżki płac a wzrost wydajności
pracy
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Większość przedsiębiorstw (58,4%) deklaruje, że nie
wzrastają ani wynagrodzenia, ani wydajność pracy.
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W 17,5% firm dynamiki płac i wydajności są zbliżone.

Szybki Monitoring NBP

23

Wynagrodzenia

4. Presja płacowa

Presja płacowa ze strony pracowników jest nieco
bardziej odczuwalna w budownictwie (7,2%) gór-

W III kw. 2014 r. presja płacowa utrzymywała się

nictwie (10,0%) oraz w transporcie (6,9%).

nadal na niskim poziomie. Ponad połowa przedsiębiorstw zadeklarowało brak presji płacowej ze stro-

Naciski płacowe, aczkolwiek nadal relatywnie

ny pracowników(55,8%, tj. podobnie jak poprzed-

rzadkie, są w dalszym ciągu ważnym czynnikiem

nim kwartale). Pozostali respondenci poinformowa-

wzrostu wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w

li w większości o istnieniu nacisków na wzrost

których presja się nasila pięciokrotnie częściej pla-

wynagrodzeń, ale w skali umiarkowanej, tj. nie

nowane są podwyżki płac niż w pozostałych fir-

większej niż dotychczas. Jedynie w 5% firm naciski

mach.

te nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartału (podobnie było w poprzednim kwartale).

Wykres 54 Naciski płacowe a prognozy wzrostu
płac
70

Wykres 53 Naciski płacowe
100

60

90

50

80

70

40

60

30

50
40

20

30

10

20

brak presji

nie większe niż zwykle

Szybki Monitoring NBP

2014 III

2014 I

2014 II

2013 III

2013 IV

2013 I

2013 II

2012 III

presja płacowa bez zmian lub brak

2012 IV

2012 I

2012 II

2011 IV

2011 II

2011 III

2008 I

2008 IV

2006 IV

2005 IV

2011 II
2011 III
2011 IV
2012 I
2012 II
2012 III
2012 IV
2013 I
2013 II
2013 III
2013 IV
2014 I
2014 II
2014 III

2004 III
2004 IV
2005 IV
2006 IV
2008 I
2008 IV

0

2004 IV

0

10

wzrost presji

naciski nasiliły się

24

Inwestycje

Inwestycje
kwartałach wzrostu obniżył się w relacji kwartalnej
Optymizm inwestorów obniżył się. W IV kw. br.
można się spodziewać osłabienia tempa ożywienia
inwestycyjnego i spowolnienia dynamiki wzrostu
nakładów na środki trwałe.

o 1,7 pp., do 22,2%, oddalając się od średniej wieloletniej i pozostał powyżej poziomu sprzed roku.
Po drugie, po czterech kwartałach wzrostu nastąpił

W całym 2014 r. powinna utrzymać się relatywnie
wysoka dodatnia dynamika inwestycji.

spadek salda prognoz inwestycji kwartalnych, co z
kolei wskazuje na możliwe obniżenie dynamiki
inwestycji względem III kw., a precyzyjniej – na
spowolnienie wzrostu nakładów (saldo nadal jest

1. Planowane inwestycje

dodatnie). W IV kw. 23,2% badanych (o ok. 2 pp.

Mimo konsekwentnie poprawiającej się sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorstw obawy o ich przyszłe
wyniki pogarszają klimat dla inwestycji. Z planów
respondentów wynika, że w IV kw. br. można się
spodziewać osłabienia tempa ożywienia inwestycyjnego i spowolnienia dynamiki wzrostu nakładów.
Wykres 55 Wskaźnik nowych inwestycji – udział
przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych
inwestycji w perspektywie kwartału. Udział przedsiębiorstw realnie zwiększających nakłady na środki trwałe wg F01 GUS (nakł. narastająco, śr. ruch.)
45

125

mniej kw/kw) planuje zainwestować więcej niż
przed rokiem, 20,8% (o 1,1 pp. więcej kw/kw) obniży nakłady. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast
dalszy wzrost frakcji inwestorów kontynuujących
dynamiczny rozwój dzięki silnie zwiększanym
inwestycjom (ubyło głównie inwestorów deklarujących niewielkie zwiększenie nakładów).
Wykres 56 Planowana zmiana wielkości nakładów
ogółem w perspektywie kwartału r/r
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dyn.inwestycji F01 (c. stałe, d. kwartalne, r/r, prawa oś)

Lekka korekta w dół, po zwyżce optymizmu w III
kw., objęła również szacunek wydatków na inwe-

Obserwujemy, po pierwsze, spadek wskaźnika

stycje w całym bieżącym roku i w rezultacie pro-

nowych inwestycji w odniesieniu do wyników

gnozy powróciły do poziomów z pierwszej połowy

wcześniejszego kwartału, co świadczy o osłabieniu

roku. Mimo korekty i zapowiedzi obniżenia tempa

zainteresowania przedsiębiorstw rozpoczynaniem

wzrostu inwestycji w ostatnim kwartale tego roku

kolejnych przedsięwzięć rozwojowych. Odsezono-

saldo rocznych planów inwestycji pozostaje dodat-

wany wskaźnik nowych inwestycji po czterech

nie, co pozwala podtrzymywać prognozy wzrostu
inwestycji w 2014 r. w badanej próbie.

Szybki Monitoring NBP

25

Inwestycje

Wykres 57 Planowana zmiana wielkości nakładów
ogółem na cały bieżący rok r/r
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Wykres 58 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w
podziale według wielkości zatrudnienia
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Wykres 59 Planowana zmiana wielkości nakładów
ogółem w perspektywie kwartału (górny wykres) i
roku (dolny wykres, r/r, saldo prognoz) w podziale
wg wielkości zatrudnienia
40

2. Planowane inwestycje – analiza w
podstawowych przekrojach
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Obniżenia aktywności inwestycyjnej w IV kw.
oczekiwać można w niemal wszystkich spośród
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analizowanych grup przedsiębiorstw, w tym rów-
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nież wśród dotychczasowych liderów rozwoju tj. w
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grupie firm dużych, wśród eksporterów i w przemyśle. W większości klas zostanie jednak utrzyma-
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ne dodatnie tempo wzrostu inwestycji w IV kw.
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Wszędzie także, poza jedynie budownictwem, cały
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rok 2014 powinien zamknąć się wzrostem wydat-
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ków na inwestycje. Tylko w jednej grupie widać
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natomiast oznaki przyspieszenia inwestycji (producenci dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku).
Dane w podziale według wielkości zatrudnienia
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sugerują spowolnienie dynamiki inwestycji zarów-

2014
duże

w tym 2000+

no w dużych firmach, jak i w sektorze MSP. Pogorszenie optymizmu widoczne jest zwłaszcza w sek-

Oczekiwane w perspektywie ostatniego kwartału

torze MSP, gdzie po dwóch kwartałach stabilizacji

roku spowolnienie inwestycji nie zakłóciło na razie

wydatków na inwestycje saldo prognoz kwartal-

pozytywnego przebiegu trendu większości wskaź-

nych inwestycji obniżyło się poniżej neutralnego

ników inwestycyjnych w grupie dużych przedsię-

poziomu, co wskazuje na możliwy spadek wielko-

biorstw. Oceniając przebieg tych ocen w dłuższym

ści nakładów. Mimo niekorzystnych prognoz dla

horyzoncie nadal widać w tej grupie rosnące zainte-

dynamiki inwestycji sektora MSP w IV kw. w pla-

resowania

nach rocznych utrzymany został lekki wzrost na-

wskaźnika nowych inwestycji widoczny w ostatnim

kładów (niewielka przewaga inwestorów planują-

kwartale może mieć charakter korekty. Ponadto,

cych zwiększyć nakłady).

patrząc na kolejne prognozy wzrostu inwestycji na
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cały bieżący rok widać również znacznie wyższy

stycyjnych na cały bieżący rok. Można zauważyć,

optymizm w szacunkach z drugiej połowy roku, niż

że szacunki rocznych inwestycji formułowane przez

w szacunkach zgłaszanych w pierwszej połowie

przedsiębiorstwa przemysłowe w drugiej połowie

roku. Plany rozwojowe dużych podmiotów są na-

roku były nawet bardziej optymistyczne, niż te z

dal silnie wspierane rosnącym w tej grupie wyko-

pierwszej połowy. W usługach natomiast, poza

rzystaniem zdolności produkcyjnych.

spowolnieniem wzrostu dynamiki inwestycji, obserwujemy utrwalanie się malejącej tendencji zain-

Wykres 60 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. w
sekcjach PKD
35

teresowania nowymi przedsięwzięciami.
Słabszą aktywność inwestycyjną wykazują przed-

30

siębiorstwa w handlu oraz w budownictwie, gdzie
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na IV kw. zapowiadany jest spadek inwestycji (w

20

handlu skala redukcji nie powinna być głęboka). W

15

budownictwie będzie to już drugi kwartał zmniejszania nakładów. Jednocześnie w budownictwie

10

nastąpiła widoczna korekta rocznych budżetów
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inwestycyjnych i ostatnie szacunki wskazują już na
możliwy spadek nakładów w całym roku. Na dalszą aktywność tego sektora może negatywnie

Wykres 61 Planowana zmiana wielkości nakładów
ogółem w perspektywie kwartału r/r (saldo prognoz) w sekcjach PKD

wpływać spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w drugiej połowie 2014 r., chociaż w porównaniu z pozostałymi branżami jest ono najwyższe.
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W IV kw. spadku aktywności inwestycyjnej można
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się spodziewać we wszystkich grupach, niezależnie

-10

od stopnia zaangażowania w sprzedaż zagraniczną.
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Dane pokazują spadek optymizmu eksporterów w
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kwartalnych oraz w rocznych planach inwestycji,
przy czym saldo prognoz pozostało dodatnie,
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wskazując na przewagę udziału inwestorów planujących inwestować więcej niż przed rokiem. Ekspor-

W podziale przedsiębiorstw według rodzaju działalności można oczekiwać osłabienia dynamiki
inwestycji w IV kw. w przemyśle, handlu, usługach
i budownictwie, przy czym już tylko w przemyśle i
w usługach utrzymana została dodatnia dynamika
inwestycji. W przemyśle spadkowi tempa wzrostu
inwestycji towarzyszył pierwszy od dwóch lat wyraźny spadek udziału inwestorów rozpoczynających nowe inwestycje, ale spadek ten nastąpił z
historycznie wysokiego poziomu w ubiegłym kwartale (najwyższy odczyt od 2009 r.). Niższa aktywność w obszarze nowych przedsięwzięć nie przełożyła się negatywnie na szacunki wydatków inwe-
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terzy zmniejszyli także aktywność w obszarze nowych inwestycji, co jest widoczne szczególnie w
przypadku eksporterów niewyspecjalizowanych,
dla których jest to pierwszy spadek po roku dynamicznego wzrostu. Wskaźniki ocen działalności
inwestycyjnej eksporterów nadal jednak kształtują
się na znacznie wyższym poziomie, niż firm prowadzących sprzedaż wyłącznie w kraju. W grupie
przedsiębiorstw

nieeksportujących

pogorszenie

optymizmu widoczne jest w planach o horyzoncie
kwartalnym (ponownie ujemne saldo prognoz inwestycji kwartalnych), przy niewielkiej korekcie w
dół planów rocznych, w których utrzymane zostały
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jednak prognozy wzrostu. W IV kw. w grupie nie-

rozpoczętych uprzednio inwestycji. W tej grupie

eksporterów nie obserwujemy natomiast, widocz-

większość stanowią inwestorzy, którzy zapowiada-

nego wśród firm prowadzących działalność ekspor-

ją realizowanie zadań inwestycyjnych bez zmian co

tową, spadku intensywności działań w obszarze

do ich zakresu (72,5%). Z kolei 11,6% firm, czyli

nowych działań inwestycyjnych.

podobnie jak przed kwartałem, ale znacznie więcej
niż przed rokiem, zamierza rozszerzyć skalę inwe-

Wykres 62 Wskaźnik nowych inwestycji s.a. (górny
wykres) i planowana zmiana wielkości nakładów
ogółem w perspektywie kwartału r/r (dolny wykres, saldo prognoz) a działalność eksportowa
50

40

stycji. Dla 13,1% inwestorów IV kw. będzie okresem
planowego zakończenia inwestycji.
Wykres 63 Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz
odsetek przedsiębiorstw mających rozpoczęte inwestycje
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3. Inwestycje w trakcie realizacji
Około 63% badanych przedsiębiorstw w III kw.
prowadziło inwestycje. Odsetek inwestorów obniżył się w relacji kwartalnej, zaś poprawił w relacji
rocznej i od przełomu 2008/2009 pozostaje poniżej
średniej wieloletniej.
Mimo symptomów pogorszenia klimatu dla inwe-

rozumiemy tutaj realizowanie inwestycji według przyjętych planów, zwiększenie tych inwestycji, ale też planowe zakończenie
inwestycji.

Wykres 64 Przewidywany przebieg rozpoczętych
inwestycji (% odpowiedzi w grupie inwestorów)
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stycji realizacja już rozpoczętych przedsięwzięć
przebiega bez zakłóceń. Wskaźnik redukcji inwe-

Na poziomie podstawowych grup warto odnoto-

stycji, który dotychczas reagował gwałtownym

wać dalszą poprawę wskaźników kontynuacji in-

wzrostem w momentach zwrotnych dla koniunktu-

westycji wśród eksporterów. Możliwości konty-

ry, osiąga niskie wartości i nadal jest w trendzie

nuowania rozpoczętych inwestycji oceniają oni

malejącym. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa

lepiej niż pozostałe przedsiębiorstwa, których źró-

(97,3%) deklarowały zamiar dalszego prowadzenia
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dłem przychodów jest tylko sprzedaż krajowa. W

Środki własne do pokrycia wydatków rozwojowych

szczególności nie ma niepokojących sygnałów o

planowało wykorzystać w IV kw. 47,5% inwesto-

zakłóceniach w realizacji inwestycji ze strony eks-

rów (wzrost o 1,7 pp. w por. o pop. kw.). Kredyty

porterów kierujących sprzedaż na rynek rosyjski i

bankowe będą zaś bazą finansowania dla 28,6%

ukraiński.

inwestorów, tj. podobnej co do wielkości grupy jak
w III kw. Poza systemem bankowym fundusze obce

4. Źródła finansowania nowych inwestycji

pozyska 11,9% przedsiębiorstw i tyle samo firm

Od połowy ubiegłego roku obserwowano w próbie

Wzrost zainteresowania finansowaniem rozwoju za

stopniowe zwiększanie znaczenia środków banko-

pomocą kredytów bankowych w ostatnich kwarta-

wych w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw

łach obserwujemy szczególnie w sektorze MSP.

oraz spadek roli środków własnych. Przesunięcia w

Popularność kredytów w małych i średnich przed-

strukturze głównych źródeł finansowania w IV kw.

siębiorstwach mierzona

nieco spowolniły przebieg tych tendencji.

zamierzających oprzeć finansowanie inwestycji na

deklaruje wykorzystanie innych źródeł.

odsetkiem

inwestorów

kredytach bankowych jest obecnie w tej grupie
Wykres 65 Porównanie udziału inwestorów deklarujących finansowanie nowych inwestycji ze środków własnych i kredytów bankowych. Podgrupa
inwestorów planujących nowe inwestycje
60
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40

znacznie większa niż na przełomie 2008/2009 i również wyraźnie wyższa niż w grupie firm dużych.
Wykres 66 Porównanie udziału inwestorów deklarujących finansowanie nowych inwestycji z kredytów bankowych w sektorze MSP i w dużych przedsiębiorstwach. Podgrupa inwestorów planujących
nowe inwestycje
45
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środki własne
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Chociaż znaczenie samofinansowania w ostatnich
kwartałach mocno spadło, to niezmiennie od początku badania pozostaje ono głównym źródłem
finansowania

nowo

rozpoczynanych

przedsię-

wzięć. Jednocześnie znaczenie kredytów, mimo
stosunkowo wysokiej ich dostępności i historycznie
niskich kosztów kredytu, pozostaje niższa niż w
okresie poprzedniego ożywienia. Od 2009 r. udział
inwestorów opierających rozwój na finansowaniu
kredytowym utrzymuje się poniżej średniej wielo-

15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
duże przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa - trend

sektor MSP
sektor MSP - trend

W IV kw. 34,2% inwestorów MSP rozpocznie inwestycje sfinansowane głównie dzięki kredytom bankowym, a tylko 21,8% podmiotów dużych. Z kolei
przedsiębiorstwa duże w większym stopniu, niż
sektor MSP, polegają na swoich zdolnościach do
samofinansowania działalności rozwojowej.

letniej.
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Zapasy
Nowy kierunek zmian, choć na razie na poziomie
Ocena dopasowania zapasów produktów gotowych w przemyśle ponownie pogorszyła się w
relacji kwartalnej, ale pozostaje dobra.

próby są one raczej niewielkie, może się wiązać z

W handlu pogłębiły się problemy z nadwyżkami
niesprzedanych towarów.

produkty sprowadzane z Polski i innych krajów

faktem, że dane za III kw. już obejmują negatywne
skutki wprowadzonego przez Rosję embarga na
europejskich. W niektórych segmentach rynku embargo mogło doprowadzić do nadpodaży produk-

W próbie odnotowano dalsze pogorszenie dopasowanie zapasów. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, w których wielkość zapasów odbiegała od
optymalnego poziomu wzrósł do 17,6% tj. o 1,3 pp.
kw/kw.

tów oraz presji na obniżanie cen wywieranej przez
odbiorców. Część takich transakcji, gdzie ceny oferowane przez kontrahentów były zbyt niskie, nie
doszło do skutku, co mogło doprowadzić do nieplanowanego przyrostu zapasów. Nawet więcej niż
co piąta firma (czyli dwukrotnie częściej niż w pełnej próbie), która zmuszona była odrzucać wiele

Wykres 67 Ocena poziomu zapasów produktów
gotowych. Próba ograniczona do sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz górnictwo i kopalnictwo.
Saldo ocen zapasów wg badania NBP i GUS.

ofert sprzedaży ze względu na nieakceptowalny
poziom cen informowała jednocześnie o występowaniu nadmiernych zapasów (Wykres 68).

25
20

Wykres 68 Ocena poziomu zapasów produktów
gotowych i towarów a wywierana przez odbiorcę
presja na obniżanie cen

15
10
5

Czy odrzucono transakcję sprzedaży z powodu niskiej oferowanej ceny

0

(w nawiasach odsetek poszczególnych odpowiedzi w całej analizowanej próbie w %)

-5

(1,9)
tak, zrezygnowano z wielu potencjalnych
transakcji i jest to zjawisko nowe lub
przybrało na sile

-10

-15
-20
2007

2009
2011
2013
łączny udział firm z niedopasowanymi zapasami
łączny udział firm z niedopasowanymi zapasami (średnia)
zapasy zbyt duże
zapasy zbyt małe
saldo NBP
saldo GUS

Ocena dopasowania zapasów zaczęła się jednak
pogarszać z bardzo dobrego, patrząc historycznie,

(10,1)
tak, zrezygnowano z wielu potencjalnych
transakcji, nie jest to nowe zjawisko

20,5

(35,7)
tak, takie propozycje zdarzały się
incydentalnie

57,1

14,3

71,2

10,9

8,2

83,7

5,4

(13,6)
nie, nie odrzucono żadnej transakcji

8,2

85,7

6,1

(38,7)
nie, nie było takich propozycji

8,2

85,4

6,4

poziomu i sytuację przedsiębiorstw w zakresie
gospodarowania zapasami nadal trzeba oceniać

28,6

0

Poziom zapasów: zbyt duży

20
40
wystarczający

60

80
zbyt mały

100

jako dobrą. Bardziej niepokoi natomiast kierunek
zmian poziomu zapasów. Inaczej bowiem, niż w

Nasilenie się trudności z utrzymaniem odpowied-

poprzednim kwartale, do pogorszenia ocen przy-

niego poziomu zapasów (nadmiar lub deficyt zapa-

czynił się silniej odczuwany nadmiar, a nie deficyt

sów) zgłaszały przede wszystkim przedsiębiorstwa

zapasów. W III kw. odsetek przedsiębiorstw posia-

duże, przy stabilnych ocenach zapasów w MSP i

dających nadmierne zapasy niesprzedanych pro-

ostatecznie obydwie te grupy poziom zapasów

duktów wzrósł o 2,2 pp. do 10,5%. Ubyło natomiast

oceniły podobnie. Pogorszenie w firmach dużych

w ciągu kwartału zgłoszeń niedostatecznych zapa-

było związane głównie ze zwiększeniem liczby

sów (spadek o 0,9 pp. do 7%).

zgłoszeń o zbyt wysokich zapasach i w rezultacie to
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w tej grupie firm w III kw. nadmiar zapasów poja-

kać nowych nabywców na rynkach krajowych.

wiał się nieco częściej niż w MSP.

Dodatkowym problemem, który może pogarszać
sytuację nieeksporterów, jest również konkurencyj-

W podziale według zaangażowania w sprzedaż

ność wytwarzanych produktów (generalnie wyższa

zagraniczną gorzej oceniają swoje stany magazy-

w przypadku produktów eksporterów).

nowe przedsiębiorstwa obecne wyłącznie na rynku
wewnętrznym niż firmy sprzedające swoje produk-

Pogorszenie stopnia dopasowania zapasów w od-

ty również poza granicami kraju. Od trzech kwarta-

niesieniu do poprzednich wyników obserwujemy

łów coraz więcej takich firm sygnalizuje nieodpo-

we wszystkich klasach wydzielonych za względu

wiedni poziom zapasów (w III kw. ok. 24% nieeks-

na przeznaczenie produkcji poza producentami

porterów informowało o odchyleniach poziomu

dóbr zaopatrzeniowych, gdzie jednak mimo po-

zapasów od poziomu optymalnego), przy czym

prawy oceny zapasów są wciąż nieco gorsze niż w

nasiliły się w tej grupie przede wszystkim proble-

pozostałych firmach. Nadal większe trudności

my związane z nadmiarem produktów. U eksporte-

związane z nieplanowanym przyrostem niesprze-

rów oceny zapasów pozostały na poziomach z

danych produktów mają przedsiębiorstwa wytwa-

ubiegłego kwartału. W szczególności w tej grupie

rzające dobra energetyczne. Taka sytuacja, wskazu-

odnotowano tylko niewielki przyrost liczby przy-

jąca na trudności ze sprzedażą w tym segmencie

padków zbyt wysokich zapasów.

produktów, utrzymuje się od połowy 2012 r.

Wykres 69 Udział przedsiębiorstw oceniających
poziom zapasów jako nieodpowiedni w podziale
według aktywności eksportowej

W przemyśle, równolegle z pogorszeniem dopaso-

35

wania zapasów produktów gotowych, zmniejszyły
się odchylenia poziomu zapasów towarów od wielkości optymalnych. Była to pierwsza poprawa po

30

dwóch kwartałach narastania trudności z utrzyma-

25

niem odpowiedniego poziomu zapasów towarów.
W III kwartale o odchyleniach zapasów towarów

20

informowało 8,9% firm przemysłowych (o 3,4 pp.
15

mniej niż w pop. kw.), co jest wynikiem zbliżonym
do historycznych minimów (dane zbierane są w

10

tym układzie od 2010 r.). W ciągu kwartału spadła

5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

nieeksporter

eksporter

zarówno liczba zgłoszeń zbyt wysokich, jak i niedostatecznych zapasów towarów. W przypadku zapasów towarów, podobnie zresztą jak i w przypadku

Można zatem oceniać, że eksporterzy uzyskują

zapasów produktów gotowych, nieco częściej iden-

lepsze efekty sprzedaży niż przedsiębiorstwa skon-

tyfikowany jest problem związany z ich nadmia-

centrowane na rynkach krajowych, w tym sensie, że

rem.

w ich magazynach nie odkładają się w ostatnich
kwartałach nadmierne zapasy. Przedsiębiorstwa

W III kw. doszło również do pogorszenia ocen za-

eksportujące mogą rekompensować słabszą sprze-

pasów towarów w handlu, dla którego utrzymanie

daż na niektórych rynkach wykorzystując swoje

odpowiedniego poziomu zapasów stanowi większy

bardziej zdywersyfikowane kanały sprzedaży i

problem niż dla przedsiębiorstw przemysłowych.

szerszy dostęp do rynków zewnętrznych. Takich

Łączny odsetek przedsiębiorstw handlowych, które

możliwości nie mają natomiast firmy skoncentro-

funkcjonowały przy nieodpowiednim poziomie

wane na rynku krajowym, które mogą jedynie szu-

zapasów wzrósł w ciągu kwartału o 1 pp. do po-
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ziomu 21,9%. Głównym problemem firm handlowych w obszarze gospodarowania zapasami, który
dodatkowo nasilił się wobec poprzednich wyni-

Wykres 70 Ocena poziomu zapasów produktów
gotowych i towarów (przemysł oraz handel i naprawy)
30

ków, pozostają nadwyżki niesprzedanych towarów.
25

Zbyt wysokie zapasy raportowało 17,4% jednostek
handlowych (wzrost o 0,8 pp. kw/kw).
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przemysł - produkty gotowe
przemysł - towary
handel - towary
udział firm z niedopasowanymi zapasami, w tym:
z za dużymi zapasami
z za małymi zapasami
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Po raz pierwszy od pięciu kwartałów stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze
przedsiębiorstw obniżył się.

Wykres 72 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce i w krajach UE-28
90
80

Po pięciu kwartałach wzrostu pod koniec III kw. br.

70

stopień wykorzystania majątku po korekcie sezonowej zmniejszył się do 80,9% wobec 81,4% pod
koniec II kw., ale utrzymując się powyżej swojej

60
50

średniej długookresowej i powyżej wartości sprzed
roku. Wskaźnik surowy wzrósł w ujęciu rocznym i

40
2009

kwartalnym i wyniósł 81,7%. W ujęciu międzynarodowym nie zmieniła się pozycja polskich przed-

2010

2011

2012

2013

2014

UE-28*

Polska

Słowacja

Czechy

Węgry

Niemcy

siębiorstw, które wykorzystywały potencjał wy-

Źródło:

twórczy nadal wyraźnie poniżej przeciętnego wy-

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euroindic

korzystania dla UE-28, przy czym dane Eurostatu

ators/business_consumer_surveys/main_tables

dla III kw. pokazują dalszy wzrost wskaźnika dla
Polski i całej UE-28.
Największe spadki stopnia wykorzystania mocy

Wykres 73 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym,
budownictwie i pozostałych usługach
95

produkcyjnych zanotowano w budownictwie i
usługach. W przemyśle natomiast nastąpił niewielki
wzrost wskaźnika (stąd prawdopodobnie wzięła się

90

85

różnica między wynikami NBP i Eurostatu), przy
czym w samym przetwórstwie przemysłowym
nastąpił minimalny spadek stopnia wykorzystania

80

75

mocy produkcyjnych (o 0,1 pp. do 80,7%).
70
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Wykres 71 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych oraz jego zmiany r/r
12

85

8
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4
75

Przetwórstwo przemysłowe s.a.

budownictwo s.a.

usługi s.a.

Wśród firm przetwórczych dalszy wzrost wskaźnika widać w grupie największych podmiotów w
populacji, przy stabilizacji wskaźników w pozostałych przedsiębiorstwach. Wzrost wykorzystania
mocy widoczny był również wśród eksporterów,

0
70

-4

ale dotyczył on wyłącznie firm z niskim udziałem
eksportu; spadki zanotowali eksporterzy wyspecja-

-8

65

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
r/r (lewa oś)
wskaźnik s.a.
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wskaźnik
średnia dług.

lizowani oraz nieeksporterzy. W podziale wg przeznaczenia produktu, spadki stopnia wykorzystania
mocy produkcyjnych miały miejsce jedynie w gru-
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pie firm oferujących dobra konsumpcyjne nietrwałe.
Wykres 74 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w sekcji Przetwórstwo przemysłowe w podziale na eksporterów i nieeksporterów
90

Wykres 75 Średni poziom wykorzystania mocy
produkcyjnych w sekcji Przetwórstwo przemysłowe w klasach wg przeznaczenia produktu
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inwestycyjne s.a.

konsumpcyjne trwałe s.a.

zaopatrzeniowe s.a.
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Kredyt bankowy
Wykres 76 Wskaźnik popytu na kredyt7
Utrzymał się niski popyt na kredyt. Ponadto,
odnotowano lekki spadek wskaźnika prognoz
popytu na kredyt na IV kw. br.

35
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20
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W III kw. br. odsetek złożonych aplikacji kredytowych był niższy niż w poprzednim kwartale.
Mimo spadku udziału wniosków zaakceptowanych, dostępność kredytu pozostała na
wciąż wysokim poziomie.
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( s.a.) saldo prognoz popytu na kredyt (ogółem)

Oprocentowanie kredytów złotowych lekko
spadło, zarówno w segmencie kredytów długoterminowych, jak i kredytów krótkoterminowych.

zmiana kwartalna kredytu ogółem_Stat. bank. NBP (prawa oś)- s.a.

Wykres 77 Wskaźnik popytu na kredyt w dwóch
klasach wielkości przedsiębiorstw
40
30

1. Prognozy zadłużenia
20

Wskaźnik prognoz popytu na kredyt skorygowany

10

o wahania sezonowe po raz kolejny lekko spadł,
zarówno w relacji kwartalnej, jak i rocznej. Z da-

0
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nych statystyki bankowej NBP widać, że zadłużenie

2008
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2010
MSP

2011
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2013

2014

duże

kredytowe przedsiębiorstw rośnie, ale tempo wzrostu w trzecim kwartale br. było niższe niż w poprzednim kwartale.6 O spadku wskaźnika prognoz

W sektorze dużych przedsiębiorstw wskaźnik pro-

popytu na kredyt w ujęciu kwartalnym zdecydował

gnoz popytu na kredyt nieznacznie spadł w ujęciu

wzrost odsetka firm zapowiadających spłatę kredy-

kwartalnym. W przeważającej części dużych firm

tu i spadek odsetka firm deklarujących chęć zwięk-

popyt na kredyt spadł głównie za sprawą zwiększa-

szenia swojego zadłużenia kredytowego. Około

jącej się grupy firm planujących spłacić zadłużenie.

70% obecnych kredytobiorców nie planuje więk-

Wzrost salda popytu na kredyt odnotowano tylko

szych zmian w obszarze swojego zadłużenia ban-

w klasie przedsiębiorstw zatrudniających między

kowego w nachodzącym kwartale.

250 a 500 osób (tylko tu odnotowano spadek odsetka firm chcących spłacić zadłużenie i wzrost odset-

6

Według danych statystyki bankowej NBP w maju 2014 r.
kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw wzrosły o 5,3 % w
relacji rocznej i 1,1% w relacji miesięcznej. Wyraźnie szybciej rosły kredyty i pożyczki inwestycyjne (10% r/r i 1,1%
m/m), niż te o charakterze bieżącym (3% r/r oraz 0,4% m/m).
Obserwowana w badaniu jakościowym zmniejszająca się
ilość potencjalnych kredytobiorców sugeruje zatem, że ilość
kredytobiorców zmienia się w niewielkim stopniu, rośnie
natomiast wielkość kredytów po jakie te przedsiębiorstwa
sięgają.
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ka firm planujących zwiększyć zadłużenie). Z kolei
w sektorze MSP zaobserwowano kolejny spadek
wskaźnika prognoz, o czym zdecydowały zmiany
popytu na kredyt zarówno wśród przedsiębiorstw

7

Zmiana kwartalna kredytów i pożyczek ogółem na danych
statystyki bankowej dla III kw. br. została policzona na danych za lipiec i sierpień 2014 r.
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małych, jak i średnich, zatrudniających od 50 do 249

dek odsetka firm planujących zwiększać zadłużenie

osób. W obu klasach wyraźnie przybyło firm planu-

kredytowe.

jących spłatę zadłużenia.

2. Dostępność kredytów
Spadek salda popytu na kredyt odnotowano we
wszystkich analizowanych sekcjach. Najsilniejsze

W III kw. br. odsetek przedsiębiorstw, które ubiega-

ograniczenie popytu na kredyt zasygnalizowały

ły się o kredyt spadł. Kolejny kwartał z rzędu

firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa przetwór-

zmniejszył się również udział zaakceptowanych

stwa przemysłowego. O wzroście zapotrzebowania

wniosków kredytowych. Wśród około 18% bada-

na kredyt poinformowały pojedyncze sekcje. Wśród

nych przedsiębiorstw, które w ubiegłym kwartale

firm usługowych tylko firmy transportowe mają

wnioskowały o kredyt, ok. 87% aplikujących

zamiar zwiększyć swoje zadłużenie znacznie czę-

otrzymało pozytywną decyzję banku.

ściej niż je spłacić. W przemyśle natomiast, wzrost
zapotrzebowania na kredyt zgłosiły tylko firmy
górnicze.

Wykres 79 Odsetek złożonych i zaakceptowanych
wniosków kredytowych
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Najczęstszym powodem odmów był brak lub nieaSpadek salda popytu na kredyt widoczny był

dekwatna do wymogów bankowych zdolność kre-

wśród firm ze sprzedażą zorientowaną na rynki

dytowa. Za ok. 49% odmów odpowiadał brak zdol-

zagraniczne. Wśród eksporterów wyspecjalizowa-

ności do spłaty kredytu. W 25% przypadków roz-

nych spadek salda wynikał ze zmniejszenia odsetka

poczętych procedur kredytowych brak stosowa-

firm planujących zwiększyć zadłużenie. Z kolei

nych zabezpieczeń były podstawą odrzucenia

eksporterzy, którzy nie więcej niż 50% swojej pro-

wniosku kredytowego.

dukcji przeznaczają na eksport, w nadchodzącym
kwartale rzadziej planują zwiększać zadłużenie, a
te firmy, które są obecnie zadłużone, częściej planują je spłacać. Przedsiębiorstwa zaangażowane na
rynku rosyjskim i ukraińskim znacząco ograniczyły
zainteresowanie zaciąganiem kredytów. Saldo popytu na kredyt ukształtowało się tu na znacznie
niższym poziomie niż saldo w całej próbie. Złożył
się na to zarówno wyraźny przyrost odsetka firm
planujących spłacić zadłużenie, jak i znaczący spa-
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Wykres 80 Rozkład przyczyn
rozpatrzenia wniosków kredytów

odmownego

w przetwórstwie przemysłowym 95% wniosków
zostało pozytywnie zweryfikowanych przez banki.

100%

Od połowy 2012 r. w przetwórstwie wzrostowi

80%

odsetka składanych wniosków towarzyszy wzrost

60%

odsetka wniosków zaakceptowanych.

40%

Największe problemy z pozyskaniem kredytu mia20%

2010
2011
brak zabezpieczeń

2012

ły firmy budowlane, oraz w mniejszym zakresie,

0%

firmy świadczące usługi dla konsumentów. Więk-
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czynniki niezależne

usługi dla biznesu, pozostające w przeciętnie lepszej sytuacji ekonomicznej niż pozostałe przedsię-

W ujęciu branżowym ograniczenie zapotrzebowa-

biorstwa.

nia na finansowanie bankowe wyraziły firmy budowlane. Wyraźnie ubyło tam również firm, którym banki przyznały kredyt. Za niemal 40% od-

Wykres 82 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji
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mów odpowiadał tu brak zdolności kredytowej.
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(głównie dla przedsiębiorstw zatrudniających po-
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wyżej 2000 osób – spadek odsetka złożonych i za-
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akceptowanych wniosków), jak i dla sektora MSP.
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rzuconych. W przedsiębiorstwach zatrudniające od
250 do 499 osób około 37,6% klasy ubiegało się o

Jedyną branżą, w której w ubiegłym kwartale
zwiększył się odsetek firm aplikujących o kredyt

kredyt i tylko w przypadku 8% firm wniosek został
odrzucony.

był przemysł, zwiększone zapotrzebowanie na
kredyt zgłosiły tu przedsiębiorstwa górnicze oraz
przetwórstwo przemysłowe. Wśród firm górniczych wszystkie wnioski zostały zaakceptowane, a
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Wykres 83 Odsetek złożonych i zaakceptowanych
wniosków kredytowych w sektorach
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3. Oprocentowanie kredytów

W odniesieniu do większości przekrojów klasyfika-

W III kw. 2014 r. oprocentowanie długo- i krótko-

cyjnych w III kw. br. utrzymało się wyraźne zróżni-

terminowych kredytów złotowych lekko się obniży-

cowanie wysokości i zmian oprocentowania kredy-

ło w relacji do poprzedniego kwartału (wyraźnie

tów krótko- i długoterminowych między klasami.

spadło w ujęciu rocznym). Mediana oprocentowa-

Zmiany marż na kredytach krótkoterminowych w

nia kredytów krótkoterminowych wyniosła 4,1 %

przypadku firm usługowych, sektora MSP oraz

(spadek o 0,2 pp. kw/kw), a długoterminowych

firm wytwarzających dobra zaopatrzeniowe były

kredytów złotowych 4,5 % (spadek o 0,1 pp.

największe i pozwoliły na wyraźne ograniczenie

kw/kw).

oprocentowania kredytów. Z kolei w przypadku
kredytów długoterminowych zmiany były bardziej

Wykres 84 Mediana oprocentowania kredytów
złotowych dla przedsiębiorstw

zróżnicowane między klasami. O wyraźnym ograniczeniu wysokości marży częściej poinformowały

8

firmy budowlane, usługowe oraz sektor publiczny.
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Z kolei ze wzrostem wysokości mediany marży w

6

segmencie kredytów długoterminowych spotkali

5

się eksporterzy wyspecjalizowani, firmy przemy-

4

słowe oraz producenci dóbr zaopatrzeniowych i
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inwestycyjnych. A zatem firmy, które są powiązane
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stopa referencyjna NBP (średnia w kwartale)

z rynkiem strefy euro, pozostającym wciąż w niepewnej sytuacji ekonomicznej. Niski popyt strefy
euro, słabe nastroje przemysłu w całej strefie (np.
spadek wskaźnika PMI), jak również u naszego

Mediana marży od kredytów dla sektora przedsię-

głównego partnera handlowego - gospodarki nie-

biorstw, w ujęciu kwartalnym wzrosła w przypad-

mieckiej (spadek wskaźnika Ifo) - mogły wpłynąć

ku kredytów długoterminowych i obniżyła się w

na surowszą ocenę ryzyka przyszłej zdolności kre-

przypadku kredytów krótkoterminowych. Zmiany

dytowej polskich przedsiębiorstw tam zaangażo-

wysokości marży nie dotyczyły w równym stopniu

wanych.

całego sektora przedsiębiorstw.
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Wykres 86 Mediana marży na kredytach krótkoterminowych złotowych dla przedsiębiorstw w
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4. Prognoza oprocentowania kredytów

biorstwa oraz firmy produkujące dobra zaopatrzeniowe. Wyraźna różnica w wysokości marż utrzy-

Na przestrzeni kwartału ujemne saldo prognoz

muje się między dużymi przedsiębiorstwami a

oprocentowania kredytów pogłębiło się, sugerując

sektorem MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa

rosnące oczekiwanie przedsiębiorstw na jego spa-

mimo że w ostatnim kwartale odczuły lekkie spadki

dek. W badanej próbie przedsiębiorstw utrzymał się

wysokości marży w segmencie kredytów krótko-

wysoki odsetek przedsiębiorstw oczekujących po-

terminowych, to wciąż korzystały z najwyżej opro-

zostawienia oprocentowania kredytów na niezmie-

centowanych kredytów. Firmy budowlane w dal-

nionym poziomie w najbliższym okresie.

szym ciągu miały problemy z pozyskaniem kredytów, a jeśli już kredyt dostały, to był on znacznie
droższy niż w pozostałych branżach. Mimo że na
przestrzeni ostatniego kwartału oprocentowanie w

Wykres 88 Odsetek przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i prognozujących zmiany oprocentowania kredytów
80

obu segmentach dla firm budowlanych spadło, to
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plasowało się znacznie powyżej mediany dla całego
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sektora.
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Od połowy 2012 r. do drugiego kwartału br. udział
marży w całkowitym oprocentowaniu kredytów
zarówno krótko- jak i długoterminowych rósł. W
okresie od połowy 2012 r. do połowy 2013 r. działo
się to równocześnie z ograniczaniem wysokości
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podstawowych stóp procentowych NBP. Banki
dostosowywały wówczas oprocentowanie kredytów ograniczając je zgodnie ze spadkiem stóp banku centralnego, nie zmieniając wysokości odsetkowych kosztów kredytu. W okresie od połowy
2013 r. do drugiego kwartału 2014 r. - zdaniem
przedsiębiorstw - udział marży w całkowitym
oprocentowaniu kredytów rósł nadal (ograniczeniu
uległo jedynie tempo wzrostu) mimo utrzymywania przez RPP stóp banku centralnego na niezmienionym poziomie. Dopiero ostatni kwartał przyniósł niewielką poprawę i przedsiębiorstwa odczuły spadek udziału marży w całkowitym oprocentowaniu kredytów (odnotowano spadek mediany, jak
i średniego udziału marży w całkowitym oprocentowaniu). Wyrażane zatem przez przedsiębiorstwa
oczekiwania ograniczenia wysokości oprocentowania kredytów mogą nie tylko oznaczać oczekiwanie
na obniżkę podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, ale również oczekiwanie na ograniczenie całkowitej ceny kredytu np.
marży na kredytach - a zatem składowej oprocentowania kredytów, która jest zależna wyłącznie od
instytucji finansowych udzielających kredytów.
Wykres 89 Mediana udziału marży w całkowitym
oprocentowaniu kredytów na tle stopy referencyjnej NBP
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Płynność finansowa przedsiębiorstw
niem płynności na bezpiecznym poziomie deklaroW III kw. br. sytuacja płynnościowa sektora
przedsiębiorstw pozostała dobra, mimo że
odnotowano kolejny, nieznaczny spadek odsetka firm płynnych. Pogorszyła się również
zdolność przeciętnej firmy do obsługi zobowiązań kredytowych i handlowych.

wały przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż
50 osób. Symptomy poprawy płynności wśród firm
najmniejszych daje się obserwować od kilku kwartałów.
Wykres 91 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
brak problemów z płynnością w klasach wg zatrudnienia

Zwiększyła się skala należności przeterminowanych.
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zostaje w przemyśle i usługach. Przemysł jest sekcją
Wykres 90 Płynność finansowa przedsiębiorstw
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płynnych. Z kolei budownictwo, pomimo że pozostaje branżą o najniższym odsetku firm płynnych, to
dodatkowo w okresie ostatniego kwartału odnotowano tu pojawienie się kolejnych firm, w których
płynność jest obniżona.
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55

Na przestrzeni III kw. br. odnotowano jednak spa-

50

dek odsetka przedsiębiorstw płynnych wśród firm

2009

2010
Budownictwo

2011

2012
Handel

2013
Przem ysł

2014
Usługi

zatrudniających powyżej 2000 osób. Z kolei przyrost odsetka przedsiębiorstw płynnych zaobserwowano w klasie przedsiębiorstw zatrudniających od

Wśród eksporterów odsetek firm płynnych jest

500 do 1999 osób. Najwięcej problemów z utrzyma-

wyraźnie wyższy niż wśród firm ze sprzedażą zo-
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rientowaną na rynek krajowy. Około 80% firm,

nowo regulujących zobowiązania handlowe wy-

które przeważającą część swojej oferty handlowej

niósł 66,2%.

przeznaczają na eksport, charakteryzuje wysoka
płynność. W okresie ostatniego kwartału odnoto-

Wysoką jakość obsługi zobowiązań bankowych

wano natomiast spadek odsetka firm płynnych,

utrzymały przedsiębiorstwa duże, w tym wszystkie

które oferują do 50% swojej oferty handlowej na

przedsiębiorstwa o zatrudnieniu przekraczającym

eksport.

2000 osób. W ujęciu kwartalnym wyraźną poprawę
w zakresie regulowania zobowiązań kredytowych

Wykres 93 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
brak problemów z płynnością sklasyfikowanych ze
względu na docelowy rynek zbytu
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mających problemów z regulowaniem zobowiązań

83
79

75
2007

wobec banków sięgnął 92,5% badanej populacji,

2008

2009

duże

2010
2000+

2011

2012

2013

MSP

2014
0 - 50

wobec 94% w poprzednim kwartale.
Wysokim odsetkiem firm terminowo regulujących
Wykres 94 Obsługa zadłużenia kredytowego oraz
pozabankowego (odsetek odpowiedzi)
95

zobowiązania wobec banków charakteryzuje się
klasa eksporterów, a zwłaszcza eksporterzy niewyspecjalizowani.

85

Sytuacja w sektorze przemysłowym pozostaje do-

75

bra, co odzwierciedla wysoka, stabilna zdolność
65

tych firm do obsługi swojego zadłużenia. W całej
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branży przemysłowej odsetek przedsiębiorstw terminowo

obsługujących

zobowiązania

zarówno

kredytowe, jak i handlowe pozostaje na wyższym
poziomie niż w próbie, mimo pojawiających się

Trzeci kwartał z rzędu pogorszyła się deklarowana

pewnych problemów w firmach produkujących

jakość obsługi zobowiązań handlowych (spadek

żywność i eksportujących na rynki wschodnie.

wskaźnika o 1,1 pp. kw/kw). Odsetek firm termi-
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Wykres 96 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługę zadłużenia bankowego wg
sektorów
99

Wykres 98 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługą zobowiązań handlowych w
klasach wielkości
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Drugi kwartał z rzędu przybyło firm budowlanych
informujących o prawidłowej obsłudze zadłużenia
kredytowego. Jednocześnie odsetek firm deklarują-

Wykres 99 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługą zobowiązań handlowych w
klasach wg. docelowego rynku zbytu
71

cych terminową obsługę zobowiązań handlowych

69

zmniejszył się tam drugi raz z rzędu. Terminowość

67
65

obsługi zobowiązań przez firmy budowlane wciąż

63

pozostaje znacznie gorsza niż firm z innych branż,

61

ma to związek z nadal słabą sytuacją ekonomiczną

59
57

tych firm.
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Najwięcej trudności z regulowaniem zobowiązań
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handlowych zgłaszały przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób. Drugi raz z rzędu spadł również

Firmy ze sprzedażą zorientowaną na rynek krajowy

odsetek firm o zatrudnieniu od 50 do 249 osób, w

deklarują większe problemy z realizacją płatności

których pogorszyła się terminowość regulowania

niż firmy eksportujące. Jest to klasa o najniższym

zobowiązań wobec kontrahentów.

stopniu zdyscyplinowania płatniczego w kontaktach biznesowych (około 63% firm w terminie płaci

Wykres 97 Odsetek przedsiębiorstw deklarujących
terminową obsługę zobowiązań handlowych wg
sekcji
80

za zakupione towary i usługi). Najlepiej radzą sobie
firmy z nie większym niż 50-cio procentowym
udziale eksportu w całkowitej sprzedaży. W okresie
kwartału również w tej klasie odnotowano przyrost

70

odsetka firm odczuwających problemy z regulowaniem zobowiązań. Pogorszenie sytuacji niewyspe-

60

cjalizowanych eksporterów może mieć związek z
wysokim udziałem w tej grupie podmiotów zwią-
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zanych z eksportem na rynek wschodni. Mimo
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pogorszenia, wciąż około 67% klasy terminowo
obsługuje zobowiązania handlowe.
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3. Zatory płatnicze

siębiorstw. W dalszym ciągu duże firmy, częściej
niż sektor MSP, zalegają ze spłatą zobowiązań

W badanej próbie 20,3% firm twierdziło, że nie

(56,2% sektora wobec 45% sektora MSP), które są co

miało przeterminowanych należności na rynku

raz częściej mniejszymi wartościowo płatnościami.

krajowym (mniej o 1,5 pp. kw/kw). Z kolei 52%
ankietowanych firm nie miało przeterminowanych
zobowiązań (wzrost o 0,3 pp. kw/kw). W ostatnich
kwartałach wyraźnie zmienia się struktura przeterminowanych rozliczeń.

Wykres 101 Odsetek przedsiębiorstw w sektorach
deklarujących posiadanie zobowiązań i należności
przeterminowanych przekraczających 10% sumy
należności / zobowiązań z tytułu dostaw i usług
22

Wykres 100 Płatności przeterminowane w rozliczeniach z tytułu dostaw i usług (w %) (odsetek przedsiębiorstw)
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W budownictwie odnotowano silne pogorszenie
obsługi rozrachunków handlowych. Budownictwo8
pozostaje branżą, o najniższym odsetku przedsiębiorstw z przeterminowanymi należnościami, i
najwyższym odsetku firm, które nie regulują swo-

Spadł odsetek przedsiębiorstw, których należności
bądź zobowiązania przeterminowane przekraczały
10% rozliczeń z tytułu dostaw i usług, ale wzrósł
odsetek firm, które mają problemy z terminowym
regulowaniem mniejszych kwotowo rozrachunków,
czyli nie przekraczających 10% całkowitych rozliczeń. W III kw. br. pozostający w tendencji spadkowej odsetek przedsiębiorstw borykających się z
klasycznymi zatorami płatniczymi na rynku krajowym (posiadających jednocześnie opóźnione zo-

ich zobowiązań na czas. W pozostałych branżach
wciąż wyraźnie więcej firm informuje o posiadaniu
przeterminowanych należności, niż zobowiązań. W
przemyśle i handlu utrzymuje się największa dysproporcja między odsetkiem firm oczekujących na
zapłatę za dostarczone towary wobec odsetka firm
zalegających ze spłatą zobowiązań. W III kw. br. w
usługach i przemyśle przybyło firm, które deklarują
posiadanie przeterminowanych należności, oraz
ubyło firm, które zalegają ze spłatą zobowiązań.

bowiązania, jak i należności z tytułu dostaw i usług)
wyniósł 42% (wobec 43% w poprzednim kwartale).
Zarówno w sektorze dużych firm, jak i w sektorze
MSP, po raz kolejny, zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie przeterminowanych zobowiązań przekraczających 10% sumy
zobowiązań z tytułu dostaw i usług. W obu segmentach pogorszyła się natomiast ściągalność należności, przy czym problem ten dotyczył częściej
małych i średnich firm niż sektora dużych przed-

Szybki Monitoring NBP

8

Wg. Coface, wokół budownictwa poprawia się klimat i jest
szansa na poprawę sytuacji tej branży. Ożywienie będzie się
wiązać z nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi i nową
perspektywą unijną, szerzej w „Raporcie Coface nt. upadłości firm w Polsce w III kw. 2014 r.”, www.coface.pl.
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Wykres 102 Odsetek przedsiębiorstw wg sekcji
deklarujących posiadanie przeterminowanych należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług (należności pokazano z minusem)
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borykają się importerzy, tu po raz drugi z rzędu
wzrósł odsetek firm deklarujących posiadanie zarówno zobowiązań, jak i należności przeterminowanych.

Usługi

Wykres 103 Odsetek firm sklasyfikowanych wg
stopnia zaangażowania na rynkach zagranicznych,
deklarujących jednoczesne posiadanie zobowiązań i
należności przeterminowanych
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relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Większym problemem pozostawały trudności w
terminowej realizacji płatności handlowych na ryn-
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ku krajowym. W ostatnim kwartale wśród eksporterów, wzrosły trudności w realizacji płatności na
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rynkach zagranicznych, a w przypadku firm związanych z rynkiem rosyjskim i ukraińskim problemy
pogłębiły się na obu rynkach. Z wyraźnym pogor-
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Ceny i marże
śnie udział podmiotów redukujących ceny (do
W IV kw. br. zmniejszyły się wszystkie wskaźniki
cen: zasięg planowanych przez przedsiębiorstwa
podwyżek cen oferowanych produktów i usług,
średnia tych podwyżek oraz prognozy cen surowców i materiałów.

11,1%). W efekcie przedsiębiorstwa nieco częściej
informowały o redukcji cen niż o ich wzroście. O ile
w poprzednim kwartale jedynie w budownictwie
spadki cen były częstsze niż wzrosty, to w III kw.
br. taka sytuacja miała miejsce w większości sekcji,

Osłabił się także przewidywany wzrost cen towarów i usług CPI w ciągu następnych 12 miesięcy.

tzn. także w przetwórstwie przemysłowym, w han-

W III kw. br. marże na sprzedaży krajowej pozostawały stabilne, zaś marże na sprzedaży zagranicznej obniżyły się.

Blisko połowa przedsiębiorstw, które podniosły

dlu i w pozostałych usługach.

ceny w poprzednim kwartale, zamierza je podwyższać również w następnych 3 miesiącach (46,7%;
wśród pozostałych respondentów jedynie 21,5%).
Spośród tych firm, które ceny obniżyły 36,6% pla-

1. Zmiany cen w III kw. 2014 r.

nuje je zmniejszać nadal w IV kw. br. (4,4% wśród
pozostałych przedsiębiorstw).

Wykres 104 Faktyczne zmiany cen oferowanych
przez przedsiębiorstwa produktów/usług (%
przedsiębiorstw, pominięto bez zmian, oraz saldo)
ogółem (s.a.) oraz w sekcjach

2. Prognozy cen surowców i materiałów

25

Wykres 105 Kwartalne prognozy wzrostu cen surowców i materiałów wykorzystywanych przez
przedsiębiorstwa
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Przedsiębiorstwa spodziewają się w IV kw. br. niewielkiego spadku dynamiki cen surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji (w ujęciu
kwartalnym). Oczekiwania kwartalnego wzrostu
cen (po odsezonowaniu) kształtują się średnio na
W III kw. 2014 r. zmalał odsetek firm, które
podnosiły ceny swoich produktów lub usług (do
9,4%, dane odsezonowane). Zwiększył się jednocze-
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poziomie 1,1%.
Zmniejszył się nieco zasięg spodziewanych podwyżek cen surowców i materiałów. Odsetek przedsię-
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biorstw, które oczekują wzrostu tych cen wyniósł
(po usunięciu wahań sezonowych) 38,0%, tj. o
3,9 pp. mniej kw/kw i o 15,2 pp. mniej r/r. W IV kw.
wzrósł udział firm, które prognozują spadek cen

Wykres 107 Kwartalne prognozy wzrostu cen
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i
usług
3,0
2,5

surowców i materiałów (do 6,6%, wzrost o 2,2 pp.
2,0

kw/kw).

1,5
1,0

3. Prognozy cen własnych
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dane odsezonowane

usług. Dane odsezonowane wskazują, że podwyżki
planuje w IV kw. 2014 r. 27,8% respondentów (spa-

Podwyżki o ponad 5% planuje 12,7% firm podno-

dek o 1,1 pp. kw/kw i o 8,7 pp. r/r), a redukcje cen

szących ceny (tj. 3,0% całej próby), a 44,8% przewi-

8,5% firm (wzrost o 2,1 pp. kw/kw). Wskaźnik

duje, że wysokość podwyżek wyniesie co najwyżej

WPC9, informujący o zasięgu podwyżek, obniżył się

2% (10,5% próby). Prognozowane spadki cen będą

i pozostaje zdecydowanie poniżej poziomu swojej

miały na ogół niewielką skalę.

średniej długookresowej.
Wykres 108 Rozkład prognoz zmian cen
Wykres 106 Wskaźnik prognoz zmian cen wyrobów i usług WPC (saldo prognoz zmian cen)
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Nadal maleje odsetek przedsiębiorstw, planujących
Dane odsezonowane wskazują również na zmniej-

wielokrotnie w ciągu roku podwyższać ceny

szenie skali wzrostu podwyżek cen wyrobów i

(34,8%). Po raz pierwszy w ciągu ostatnich 4 kwar-

usług planowanych w IV kw. br. Wyniosą one

tałów zamierza podnosić ceny swoich produktów

średnio 0,6%.

bądź usług 22,9% firm, natomiast 9,5% firm w każdym kwartale (czyli 4 razy) planowało zwiększanie
cen. Żadnej podwyżki cen na przestrzeni roku nie
planowało przeprowadzić 42,3% przedsiębiorstw
(więcej o 9,0 pp. r/r). W IV kw. przedsiębiorstwa,
które po raz pierwszy w ciągu roku zamierzają
podnieść ceny planują nieco większe podwyżki niż
firmy, które takie plany zakładają po raz kolejny.

9

Wskaźnik WPC jest to saldo prognoz zmian cen wyrobów i
usług („podwyżki” – „obniżki”).
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Wykres 109 Jednokrotne i wielokrotne plany podwyżek cen w ciągu kolejnych czterech kwartałów
(odsetek firm; próba ograniczona do przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu w czterech
kolejnych edycjach ankiety)
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Wykres 111 Wskaźnik WPC w przemyśle, budownictwie oraz usługach
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Dynamika cen w usługach spadła – do 0,7%. Spadek przewidywany jest w handlu (do 1,1%), w
transporcie (do 0,8%) oraz w pozostałych branżach
usługowych (do 0,4%). W usługach spadł również

4. Prognozy cen wyrobów własnych –
analiza w podstawowych przekrojach
Przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe przewidują niewielkie zmniejszenie dynami-

wskaźnik WPC, zwłaszcza w branżach spoza handlu i transportu.
Wykres 112 Wskaźnik WPC a przewidywane kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa
80

ki cen, spadnie tam również zasięg zmian cen.
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Wzrost cen w IV kw. 2014 r. wyniesie tam średnio
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Wykres 110 Kwartalne prognozy wzrostu cen
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i
usług w sekcjach Przetwórstwo przemysłowe,
Handel i naprawy oraz Budownictwo
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Im lepsze prognozy sytuacji tym jednocześnie
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częstsze są plany podwyżek cen. Wskaźnik WPC na
1

IV kw. br. spadł najbardziej w firmach oczekujących
pogorszenia swojej sytuacji, ale też w przedsiębior-
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kondycji. Średnia planowanych zmian cen w grupie
prognozującej poprawę kondycji wyniesie 0,8%,
stabilizację 0,6%, pogorszenie –0,9%. Spadki cen

W budownictwie w IV kw. nastąpił spadek zarów-

przewiduje także grupa firm, w których sytuacja już

no skali, jak i zasięgu podwyżek cen. Wzrost cen

jest zła, ale spodziewana jest poprawa.

jest tam przewidywany średnio o 0,6%. Należy
dodać, że w budownictwie od 4 lat faktyczne redukcje cen są częstsze niż wzrosty.
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5. Zmiany cen własnych a wzrost cen
surowców i materiałów

gookresowej

(dane

odsezonowane).

Najsilniej

wzrost cen surowców i materiałów rzutuje na
wzrost własnych cen w usługach transportowych

Problem wysokich kosztów działalności, w tym cen

oraz w handlu, najsłabiej w przemyśle.

surowców, materiałów i paliw, zgłosiło (w pytaniu
otwartym) w III kw. 2014 r. 3% respondentów, a
więc mniej niż w poprzednich kwartałach. Takich
firm jest mniej niż przedsiębiorstw, które uznały

Wykres 114 Udział przedsiębiorstw prognozujących zarówno wzrost cen surowców i materiałów
jak i wzrost cen własnych (dane odsezonowane)

ceny własnych produktów bądź usług za zbyt ni-
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skie. Wysokie koszty nie należą więc obecnie do

50

istotnych barier rozwoju przedsiębiorstw.

45

40

Prognozy na IV kw. 2014 r. pokazują jednak utrzymywanie się wyraźnego, choć słabnącego wpływu
poziomu kosztów surowców i materiałów na
kształtowanie cen w badanych firmach. Obecnie

35
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57,5% respondentów deklaruje przeniesienie spo-

% firm_SA

średnia długookresowa

dziewanego wzrostu cen surowców i materiałów na
ceny swoich wyrobów. Zdecydowana większość
firm, które nie spodziewają się zmian cen surowców nie zamierza też zmieniać cen swoich wyro-

6. Zmiany cen a eksport

bów. Natomiast więcej niż co druga firma prognozująca spadek cen surowców (nie jest to liczna grupa odpowiedzi w badanej próbie – ok. 4%) zapowiada też redukcje własnych cen. Wskaźnik WPC

Wykres 115 Kwartalne prognozy wzrostu cen
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i
usług w podziale na nieeksporterów i eksporterów,
w tym wyspecjalizowanych

dla przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu

3,5

cen nabywanych surowców i materiałów utrzymuje

3,0

się stale na wysokim poziomie.

2,5
2,0
1,5

Wykres 113 Wskaźnik WPC a prognozy zmian cen
nabywanych surowców i materiałów
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W IV kw. 2014 r. przewidywany jest spadek dyna-

-60

miki cen zarówno u eksporterów (dane po wyłą-

-80

czeniu efektów sezonowych), jak i w przedsiębior-

-100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
spadek cen surowców

bez zmian

wzrost cen

Spada jednak udział przedsiębiorstw, które jednocześnie prognozują wzrost cen surowców i materiałów oraz wzrost cen własnych produktów. Kształtuje się zdecydowanie poniżej swojej średniej dłu-
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stwach nieeksportujących. Najniższa dynamika cen
oczekiwana jest u eksporterów wyspecjalizowanych. Średnia podwyżka cen dla nieeksporterów
wyniesie 0,7%, dla eksporterów 0,6% (dla eksporterów wyspecjalizowanych 0,3%). Również odsetek
firm prognozujących podniesienie cen spadł w
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grupie eksporterów (zwłaszcza wyspecjalizowanych) oraz w klasie nieeksporterów.

Wykres 117 Prognozy rocznych zmian wskaźnika
CPI w relacji do inflacji z poprzedniego kwartału
100%
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Wykres 116 Wskaźnik WPC w podziale na eksporterów i nieeksporterów
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8. Marże
Trzeci kwartał z rzędu wskaźnik zmian marż na

7. Oczekiwania zmian CPI

sprzedaży krajowej kształtował się na stabilnym

W IV kw. 2014 r. oczekiwania inflacyjne nadal osłabiają się10. Mniej firm niż w poprzednim kwartale
oczekuje utrzymania lub wzrostu CPI w ciągu roku,
ale zdecydowanie większa jest grupa respondentów, prognozujących spadek inflacji, a nawet spadek cen. W efekcie przedsiębiorstwa, które prognozują wzrost wskaźnika CPI (11 %) są mniej liczne
niż te, które oczekują jego spadku (11,8%). Przewidywany

przez

ankietowane

przedsiębiorstwa

wzrost cen konsumpcyjnych w ciągu roku będzie
najsłabszy od blisko 5 lat. Wzrostu cen w ciągu
najbliższego roku nadal jednak spodziewa się większość respondentów (51,4% populacji, tj. 62,5% tych,
którzy sprecyzowali swoją opinię). Spadek cen
prognozuje w IV kw. największa grupa firm od
początku badania (11,8%). Wzrosła grupa firm,
które nie chcą przewidywać zachowania się wskaźnika CPI w ciągu najbliższego roku (tj. 17,8% respondentów).

poziomie. Saldo odpowiedzi wzrosło o 0,5 pp.
kw/kw i o niemal 5 pp. r/r, pozostało jednak lekko
ujemne (minus 1,5 punktu). Natomiast wskaźnik
marż na sprzedaży zagranicznej zmniejszył się
kolejny raz - o 1 pp. kw/kw, osiągając wartość
ujemną -0,8 punktu, po czterech kwartałach utrzymywania się dodatniej wartości wskaźnika.
Wzrost marż na sprzedaży krajowej zanotowano w
nielicznych analizowanych klasach. Były to przede
wszystkim energetyka, podobnie jak firmy oferujące dobra energetyczne, a ponadto usługi (poza handlem), w tym zwłaszcza usługi nierynkowe oraz
usługi dla biznesu. Pewną poprawę wskaźnika
zanotowały również firmy najmniejsze (do 50 zatrudnionych), przy czym wskaźnik dla tej grupy
pozostał wyraźnie ujemny, gdy tymczasem wskaźniki zmiany marż na sprzedaży krajowej dla grupy
firm największych obniżyły się, pozostając jednak
zdecydowanie powyżej zera (zatem przeważały
tam firmy zwiększające marże).
Spadek marż u eksporterów zanotowała zarówno

10

Ponieważ w lipcu 2014 r. wskaźnik CPI stał się ujemny, to
pytanie w ankiecie musiało zostać przeformułowane. M.in.
odpowiedź Ceny spadną została zamieniona 3 możliwościami: Ceny będą spadać wolniej niż w lipcu, … w podobnym tempie
oraz …szybciej

Szybki Monitoring NBP

sekcja Przetwórstwo przemysłowe, jak i handel
oraz pozostałe usługi.
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Wykres 118 Zmiany marż na sprzedaży krajowej i
zagranicznej

Wykres 119 Zmiany marż na sprzedaży krajowej w
wybranych sekcjach
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Ramka 2 Presja na obniżanie cen
W okresie utrzymywania się deflacji rodzą się pytania o odczuwalność i skalę samego problemu na poziomie przedsiębiorstw, jak też o reakcje firm, które borykają się z presją na obniżkę cen.
W ciągu trzech kwartałów br. z naciskami kontrahentów na zmniejszenie cen zetknęło się 52% respondentów badania, z czego niemal 11% zaakceptowało wszystkie transakcje, zaś pozostałych 41% próby odrzuciło przynajmniej część z nich. Silną presję na spadek cen zadeklarowało w sumie 11% ankietowanych
przedsiębiorstw (aczkolwiek w większości przypadków była to sytuacja obserwowana również przed 2014
r.). Najczęściej takie problemy dotykały sektor budowlany oraz niektóre branże z sekcji Przetwórstwo
przemysłowe, gdzie jednak sytuacja była bardzo spolaryzowana. I tak, o zwiększonej presji na dokonanie
obniżek cen poinformowały przede wszystkim branże oferujące dobra zaopatrzeniowe, podczas gdy
przedsiębiorstwa dostarczające dóbr energetycznych, jak też podmioty produkujące trwałe dobra konsumpcyjne obserwowały mniejsze niż przeciętne w próbie problemy. Eksporterzy częściej niż firmy nieeksportujące odczuwali presję na obniżanie cen, co może być częściowo powiązane z kryzysem ukraińskim.
Wśród skutków, które najczęściej powodowała silna presja na obniżenie cen należały: spadek marż, konieczność renegocjacji cen u dostawców (przenoszenie się zjawisk deflacyjnych na kolejne podmioty) oraz
redukcja kosztów. Najrzadziej efektem malejących cen był spadek wykorzystania mocy produkcyjnych, co
oznacza, że tam, gdzie presja na obniżenie cen była bardzo silna i odrzucono wiele nieatrakcyjnych cenowo transakcji, większość firm nie musiała ograniczać produkcji, znajdując dostateczną liczbę klientów
gotowych zaakceptować dotychczasową cenę (w grupie firm deklarujących istnienie silnej presji na obniżenie cen spadek wykorzystania mocy dotknął 20% jednostek, tymczasem marże obniżyły się w połowie
tej grupy).
Wykres 120 Czy w 2014 r. przedsiębiorstwo
zrezygnowało z niektórych transakcji sprzedaży ze względu na niską cenę oferowaną przez
potencjalnego odbiorcę/ów?

Wykres 121 Skutki nacisków na obniżenie cen

11,9
12,4

35,2

1,8

35,2
35,9

9,4

25,8
14,5

29,6

29,6
10,9

redukcja kosztów

nie było takich propozycji

zmiany organizacyjne

nie odrzucono żadnej transakcji

nowy rynek/ klienci

takie propozycje zdarzały się incydentalnie

zrezygnowano z wielu potencjalnych transakcji, ale była to sytuacja obserwowana
również wcześniej
zrezygnowano z wielu potencjalnych transakcji, i jest to sytuacja nowa, względnie
zjawisko przybrało na sile
nie dotyczy - odbiorca nie ma możliwości negocjowania cen
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37,1

negocjacje cen surowców/materiałów/półproduktów
spadek wykorzystania mocy produkcyjnych/sprzedaży
spadek marz
inne skutki/działania
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Aneksy
Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie przedstawia oceny ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw w III kw. br.
i przewidywania na IV kw. br.
2. We wrześniu br. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięło udział 1460 podmiotów wybranych z terenu
całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego, reprezentujące wszystkie sekcje PKD,
poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP
oraz duże jednostki.
3. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa.
4. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne:


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


ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na
które składa się: Transport i gospodarka magazynowa, Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi, Informacja i komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją



wg sektorów własności: sektor publiczny, sektor prywatny oraz pięciu form własności



wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999
oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i duże
przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników)



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



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

5. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźniki te przyjmują
wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować, jako pogorszenie się stanu
koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę,
6. Ilekroć pod tabelą bądź rysunkiem nie pojawia się informacja odnośnie źródła danych, należy rozumieć,
że źródłem informacji jest wtedy szybki monitoring NBP.
7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.

8. W Ramce 1 zamieszczono analizę wpływu kryzysu ukraińskiego na sytuację sektora przedsiębiorstw.
Ze względu na ograniczony zakres informacji, co do tego, które przedsiębiorstwa eksportują na rynki
rosyjski bądź ukraiński, w analizie posłużono się danymi z maja br., pochodzącymi z Ankiety rocznej
NBP (AR), którą przeprowadzono na zbliżonej próbie przedsiębiorstw co SM. Dane te połączono z 8
ostatnimi edycjami badania SM, pomijając przedsiębiorstwa nieuczestniczące w AR lub SM w danym
kwartale. Finalnie w próbie pozostało od 870 (I kw. 2013 r.) do maksymalnie 949 przedsiębiorstw (IV
kw. 2014 r.), w tym od 235 do 249 firm deklarujących niezerowy eksport na wymienione rynki. W tej
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ostatniej grupie znalazły się średnio 34 firmy z niemniejszym niż 25% udziałem eksportu na rynki rosyjski bądź ukraiński oraz średnio 48 firm z udziałem między 10% a 25%, zaś grupa z mniejszym niż 10%
udziałem liczyła średnio ok. 161 firm. Dane o strukturze próby, znajdujące się na początku ramki podają
informacje dla wydzielonych w opisany powyżej sposób klas. Jednak same analizy wpływu kryzysu na
sytuację firm przedstawione w dalszej części ramki zostały przeprowadzone dla klas połączonych. I tak,
grupa RiU to wszystkie przedsiębiorstwa wykazujące niezerowy eksport na wymienione rynki (średnio
244 firmy), grupa RiU_10% to wszystkie przedsiębiorstwa z niemniejszym niż 10% udziałem eksportu
(średnio 82 firmy), zaś grupa RiU_25% obejmuje przedsiębiorstwa z niemniejszym niż 25% udziałem
eksportu (średnio 34 firmy). Wyznaczenia tych klas dokonano w oparciu o pytanie jakościowe z 4 wariantami odpowiedzi. Do wyników analizy wpływu kryzysu ukraińskiego na firmy powiązane z rynkami rosyjski lub ukraińskim należy podchodzić jednak ostrożnie ze względu na małą liczebność klas.
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Analiza komponentów cyklicznych
Do zobrazowania bieżącej pozycji w cyklu koniunkturalnym sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów,
posłużono się wykresem fazowym komponentów cyklicznych, tzw. „zegarem cyklu koniunkturalnego”.
Na osi pionowej wykresu oznaczono poziom komponentu cyklicznego danego wskaźnika koniunktury, na
osi poziomej zmianę wartości komponentu cyklicznego. Przy wzorcowym (sinusoidalnym) kształcie cyklu,
obserwacje w kolejnych okresach rotują zatem wokół początku układu współrzędnych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kolejne ćwiartki takiego wykresu odpowiadają kolejnym fazom
cyklu koniunkturalnego.
Analiza

Wykres 122 Komponenty cykliczne wskaźników
bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz prognozowanej sytuacji ekonomicznej
Wskaźnik bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej
Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
2014Q4
wysoka aktywność
2013Q4
2012Q4
2011Q4
2010Q4
2009Q4

spadek aktywności

wzrost aktywności

komponentów

cyklicznych

podstawowych

indeksów koniunktury NBP wskazuje na pogorszenie
perspektyw odnośnie przyszłego popytu oraz popytu
zagranicznego, co wpłynęło na mniej optymistyczne
oczekiwania odnośnie produkcji oraz na wyhamowanie
pozytywnych tendencji w obszarze prognoz zatrudnienia oraz inwestycji.

O mniej optymistycznych prognozach świadczy wyhamowanie tendencji wzrostowej i niewielki spadek komponentu cyklicznego wskaźnika prognoz ogólnej sytuacji
ekonomicznej.
Pomimo mniejszego optymizmu ankietowanych przedsiębiorstw odnośnie przyszłej aktywności ekonomicznej
bieżąca ocena koniunktury pozostaje pozytywna, a skła-

niska aktywność

Wykres 123 Komponenty cykliczne wskaźnika
prognoz produkcji, wskaźnika prognoz eksportu,
oraz salda oceny zapasów
Wskaźnik prognoz produkcji
Wskaźnik prognoz eksportu
Saldo ocen zapasów
2014Q4
wysoka aktywność
2013Q4
2012Q4
2011Q4
2010Q4
2009Q4

dowa cykliczna indeksu bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej charakteryzuje się trendem wzrostowym.

Na mniej optymistyczne prognozy ogólnego stanu koniunktury wpłynęło pogorszenie poziomu składowej
cyklicznej indeksu prognozowanego eksportu oraz słab-

spadek aktywności

wzrost aktywności

sze prognozy odnośnie przyszłej produkcji. Mniej korzystnie niż w poprzednim okresie kształtowało się także
saldo zapasów. Pomimo negatywnych tendencji składowe cykliczne

ww. indeksów pozostały dodatnie co

świadczy o pozytywnej ocenie koniunktury.

niska aktywność
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Wykres 124 Komponenty cykliczne wskaźnika
wykorzystania mocy wytwórczych, wskaźnika
prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika nowych
inwestycji
Wskaźnik prognoz zatrudnienia
Wskaźnik nowych inwestycji
Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
2014Q4
wysoka aktywność
2013Q4
2012Q4
2011Q4
2010Q4
2009Q4

Ustabilizowała się składowa cykliczna stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, nieznacznie powyżej swojej
długookresowej średniej.
W związku z pogorszeniem nastrojów odnośnie popytu i
produkcji wyhamowaniu uległy pozytywne tendencje w
obszarze zatrudnienia i nowych inwestycji, Składowe
cykliczne indeksu prognoz zatrudnienia oraz wskaźnika
nowych inwestycji wskazują na pozytywny obraz ko-

spadek aktywności

wzrost aktywności

niunktury i kształtują się obecnie powyżej poziomów
ostatnich lokalnych maksimów z 2011 roku.

niska aktywność
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Formularz badania ankietowego
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