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Streszczenie

Streszczenie
Po dobrych wynikach II kw. br., oceny popytu w III kw., w tym miesięczne dane za lipiec i sierpień
odnośnie dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej sugerują, że wynik za ten kwartał
może być gorszy niż w poprzednim okresie. Także prognozy przedsiębiorstw popytu krajowego na IV
kw. obniżyły się, kształtując się blisko swojej średniej długookresowej. Perspektywy rozwoju eksportu
wykazują tendencję spadkową, szczególnie silną w przypadku eksporterów wyspecjalizowanych. W
rezultacie, swą ogólną sytuację ekonomiczną firmy w III kw. oceniają jako dobrą – dość podobnie, jak w
pierwszym półroczu, przy jednak zachowaniu zróżnicowania na poziomie branż i klas, w tym coraz
wyraźniejszego pogorszenia sytuacji w ocenie eksporterów wyspecjalizowanych. Wyraźnie gorsze są
natomiast oczekiwania przedsiębiorstw na najbliższe 12 miesięcy. Także według syntetycznego
wskaźnika sytuacji przyszłej pozycja cykliczna sektora będzie się stopniowo obniżać, wciąż nie odbiegając
jednak znacząco in minus od długookresowej średniej.
Po spadkach obserwowanych w dwóch poprzednich kwartałach wynik finansowy SPN z całokształtu
działalności w II kw. 2019 r. wyraźnie się zwiększył, co było jednak głównie efektem poprawy wyniku na
operacjach finansowych. Jednocześnie spadł wynik na sprzedaży, co było efektem m.in. widocznego
przyspieszenia wzrostu kosztów pracy, usług obcych oraz wydatków na energię (w przypadku branż
z wysokim udziałem tych kosztów). W efekcie, mimo wzrostu rentowności obrotu spadł wskaźnik
rentowności sprzedaży, przy czym sytuacja ta wystąpiła w większości działów PKD. Prognozy
rentowności na najbliższe 12 miesięcy są jednak, mimo oberwanej tendencji spadkowej, wciąż dość
optymistyczne.
W II kw. br., mimo nieco niższej dynamiki inwestycji niż w poprzednim okresie, aktywność inwestycyjna
w całej gospodarce nadal była wysoka, a główną jej składową były inwestycje realizowane przez sektor
przedsiębiorstw; zwłaszcza zagraniczne firmy prywatne. Struktura nakładów i inwestorów pozytywnie
przyczyniały się do widocznej, jak dotychczas, odporności polskich firm na niekorzystne sygnały
z otoczenia zewnętrznego – dynamicznie rosły bowiem nakłady zarówno firm eksportujących, jak
i działających tylko na rynku krajowym. Większą wrażliwość wykazali natomiast eksporterzy
niewyspecjalizowani. W świetle wyników SM można jednak oczekiwać pewnej redukcji popytu
inwestycyjnego w drugiej połowie roku – sugeruje to m.in. wyraźny spadek stopnia wykorzystania mocy
produkcyjnych i gorsze prognozy popytu. Widoczne jest zwłaszcza przewidywane ograniczenie planów
inwestycyjnych w grupie eksporterów. Kompensująco może jednak zadziałać, po gorszym początku roku,
wzrost aktywności inwestycyjnej firm publicznych.
W II kw. wystąpił widoczny wzrost dynamiki kosztów pracy; głównie ze względu na wyższą dynamikę
wynagrodzeń. Dane z SM sugerują jednak nieznaczne obniżanie się temperatury na rynku pracy.
Występują bowiem sygnały niewielkiej redukcji nadwyżkowego popytu na siłę roboczą – m.in. spadek,
wciąż jednak wysokiego, wskaźnika wakatów oraz odsetka firm wymieniających niedobory pracowników
wśród barier rozwoju. W świetle ocen przedsiębiorstw również presja pracowników na podwyżki płac
powoli zaczyna słabnąć. Na oczekiwania rynku, a potem również decyzje przedsiębiorców wpływ
prawdopodobnie będzie jednak miała polityka wzrostu płacy minimalnej. Mimo wyższej niż w okresie

1

Szybki Monitoring NBP

Streszczenie

ostatnich kilku lat inflacji, firmy nie sygnalizują podwyższonego ryzyka wystąpienia w IV kw. br. tzw.
efektów drugiej rundy.
Ceny produkcji globalnej rosły, w II kw., w umiarkowanym tempie i wolniej niż w poprzednim. Zarówno
dane miesięczne GUS za lipiec i sierpień, jak i wyniki SM NBP sugerują, że w III kw. br. wystąpi dalsze
spowolnienie wzrostu cen produkcji sprzedanej. Prognozy na IV kw. z SM NBP sugerują natomiast
niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu cen produkcji sprzedanej oraz cen zaopatrzenia; głównie za
sprawą wzrostu kosztów zaopatrzenia. Z kolei prognozy na najbliższe 12 miesięcy wskazują na nieco
silniejszy – niż oczekiwano w poprzednim kwartale – wzrost cen producenta.
Sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw jest dobra, a wg. SM NBP w III kw. odsetek firm informujących
o braku problemów z płynnością jeszcze wzrósł. Stabilne są też tu przewidywania respondentów na IV
kw. W analizowanym okresie nieco natomiast pogorszyła się deklarowana zdolność przedsiębiorstw do
obsługi zadłużenia kredytowego – tak w horyzoncie kwartału, jak i roku – pozostając jednak na wysokim
poziomie. W IV kw. br. zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym może lekko się obniżyć,
ale i jego dostępność być nieco gorsza.
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Sprzedaż i uwarunkowania popytowe
W II kw. 2019 r. dynamika przychodów ze sprzedaży wzrosła nieznacznie – zarówno w ujęciu
nominalnym (z 7,1% r/r w I kw. 2019 r. do 7,6% r/r), jak również po urealnieniu wskaźnikiem PPI (z 4,7%
r/r w I kw. 2019 r. do 6,2% r/r). Na wynik ten złożyło się przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży krajowej
(z 5,8% do 7,5% r/r w ujęciu nominalnym oraz z 3% do 5,3% r/r w ujęciu realnym), któremu towarzyszyło
osłabienie dynamiki sprzedaży zagranicznej (z 11,2% do 8,1% r/r w ujęciu nominalnym oraz z 9,1% do 7,6%
r/r w ujęciu realnym). O ile dynamika sprzedaży krajowej ukształtowała się w II kw. 2019 r. na poziomie
przekraczającym długookresową średnią, o tyle sprzedaż zagraniczna rosła w tempie do niej zbliżonym.
Wzrost dynamiki r/r sprzedaży krajowej – w porównaniu do I kw. 2019 r. – odnotowano w 38 spośród 75
analizowanych działów PKD, ale największy wpływ na wynik zagregowany miało przyspieszenie sprzedaży
krajowej w handlu detalicznym, energetyce, branży spożywczej oraz handlu pojazdami samochodowymi1.
Negatywny wpływ na dynamikę całego sektora miało natomiast osłabienie dynamiki sprzedaży w handlu
hurtowym2. Przyspieszenie – w porównaniu do I kw. 2019 r. – dynamiki r/r sprzedaży zagranicznej
odnotowano w 30 spośród 75 analizowanych działów PKD, w tym w szczególności w branży spożywczej.
Niekorzystnie na wyniki całego sektora oddziaływało jednak osłabienie dynamiki eksportu w branży
samochodowej, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz przemyśle rafineryjnym3.
Wykres 1 Nominalna dynamika r/r przychodów ze
sprzedaży (dane kwartalne) [w %]

Wykres 2 Realna (wg PPI) dynamika r/r
przychodów ze sprzedaży (dane kwartalne) [w %]
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Kształtowanie się w II kw. 2019 r. miar pozycyjnych dla powyższych zmiennych wskazuje na
krótkookresową stabilizację sytuacji sprzedażowej na rynku krajowym oraz zdecydowane jej osłabienie
na rynkach zagranicznych. W dłuższym horyzoncie sytuacja sprzedażowa zarówno na rynku krajowym,
jak i zagranicznym osłabia się. Mediana dynamiki sprzedaży krajowej oraz odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały wzrost sprzedaży krajowej w relacji rocznej ukształtowały się na podobnych poziomach jak

W II kw. 2019 r. wymienione klasy odpowiadały za ok. 1/3 zagregowanej sprzedaży krajowej sektora przedsiębiorstw.
Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi odpowiadał w II kw. 2019 r za ok 1/5 zagregowanej
sprzedaży krajowej sektora przedsiębiorstw,
3 Wymienione klasy odpowiadały w II kw. 2019 r. za ponad 1/4 zagregowanej sprzedaży zagranicznej sektora przedsiębiorstw.
1
2

3
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przed kwartałem, zdecydowanie powyżej długookresowych średnich. Miary te silnie spadły natomiast w
przypadku sprzedaży zagranicznej i w II kw. 2019 r. kształtowały się wyraźnie poniżej długookresowych
średnich. Zarówno w przypadku sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej odsetki przedsiębiorstw, które
odnotowały wzrost sprzedaży wykazują w dłuższym horyzoncie (ok. 2-3 lat) tendencję spadkową.
Wykres 3 Mediana dynamiki r/r przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]

Wykres 4 Odsetek przedsiębiorstw, które
odnotowały w relacji rocznej wzrost przychodów ze
sprzedaży* (dane kwartalne) [w %, s.a.]
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Wykres 5 Stopień wykorzystania zdolności
produkcyjnych (s.a.) i bariera popytu (s.a.) [w %]

Wykres 6 Wskaźnik niedoboru zapasów (s.a., saldo
odpowiedzi: „za małe zapasy” – „za duże zapasy”+)
[w pp.]
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W III kw. 2019 r. oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw obniżyły się, ale wciąż kształtowały się na
bardzo dobrym poziomie. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych obniżył się o ok. 1 pp. (co z
perspektywy historii badania jest głębokim spadkiem), ale wciąż przyjmuje wartości zbliżone do
historycznego maksimum. Równocześnie bliski historycznego minimum jest odsetek przedsiębiorstw
wskazujących na popyt jako na barierę rozwoju. Wskaźniki niedoboru zapasów produktów gotowych i
towarów utrzymały się na podobnych poziomach jak przed kwartałem i wyraźnie przekraczają
długookresowe średnie. Miesięczne dane (za lipiec i sierpień 2019 r.) o sprzedaży detalicznej oraz produkcji
przemysłowej i budowlano-montażowej sugerują jednak, że dynamika sprzedaży w III kw. ukształtowała
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się na niższym poziomie niż w II kw. Głównym motorem jej wzrostu był sektor handlowy i usługowy, przy
mniejszym udziale przemysłu.
Wykres 7 Wskaźniki (s.a.) prognoz popytu [w pp.]

Wykres 8 Wskaźnik prognoz eksportu (s.a.) [w pp.]
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Kwartalne prognozy popytu krajowego wykazują od ok. dwóch lat łagodną tendencję spadkową, ale w
IV kw. 2019 r. wciąż kształtowały się na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej.
Krótkookresowe perspektywy rozwoju eksportu osłabiają się od 2018 r., przede wszystkim wśród
eksporterów wyspecjalizowanych. Wskaźniki prognoz popytu ogółem wśród nieeksporterów i eksporterów
wyspecjalizowanych ukształtowały się na podobnych poziomach jak przed kwartałem. Wśród eksporterów
niewyspecjalizowanych nastąpiła natomiast korekta w dół wskaźnika prognoz popytu i obecnie ogólne
perspektywy popytowe we wszystkich klasach przedsiębiorstw wyróżnionych wg zaangażowania w
sprzedaż zagraniczną są zbliżone i – choć kształtują się na poziomach średnich długookresowych – są
wyraźnie gorsze niż przed rokiem. Od dwóch kwartałów rośnie natomiast zróżnicowanie prognoz eksportu
pomiędzy eksporterami niewyspecjalizowanymi (kwartalny wzrost prognoz) i wyspecjalizowanymi
(kwartalny spadek prognoz). Wśród eksporterów wyspecjalizowanych niższe niż przed kwartałem
prognozy eksportu formułują w szczególności producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, dóbr
inwestycyjnych i dóbr zaopatrzeniowych, a więc te klasy przedsiębiorstw, wśród których odsetek
eksporterów wyspecjalizowanych jest najwyższy w próbie i wynosi średnio ponad 50%. Silna tendencja
spadkowa prognoz wśród eksporterów wyspecjalizowanych obserwowana jest od ok. dwóch lat i
koresponduje ze słabnącymi perspektywami wzrostu w gospodarce europejskiej, a w szczególności z
przedłużającą

się

dekoniunkturą

w

niemieckim

przemyśle.

W

przypadku

eksporterów

niewyspecjalizowanych tendencja spadkowa prognoz eksportu w średnim okresie również występuje, ale
nie jest tak silna, jak w przypadku eksporterów wyspecjalizowanych.
Przedsiębiorstwa oceniają, że skala negatywnego wpływu zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego
polskiej gospodarki na sytuację przedsiębiorstw jest raczej umiarkowana, ale obszar niepewności jest
relatywnie wysoki. Choć istotnym czynnikiem ryzyka eksportowego pozostaje brak ostatecznych
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rozstrzygnięć w kwestii tzw. Brexitu4, prognozy eksportu w branżach o najwyższym zaangażowaniu w
eksport do Wielkiej Brytanii5 nie są wyraźnie gorsze niż w pozostałych przedsiębiorstwach. Odsetek
przedsiębiorstw oceniających, że Brexit będzie miał silnie negatywny wpływ na ich sytuację w żadnej z
analizowanych klas przedsiębiorstw nie przekracza 8%, a odsetek przedsiębiorstw równocześnie na to
nieprzygotowanych – 4%. W świetle ocen przedsiębiorstw ważniejszym zagrożeniem dla sytuacji
eksporterów (szczególnie wyspecjalizowanych) i importerów jest pogorszenie koniunktury w gospodarce
niemieckiej. W przypadku tego zagrożenia odsetek przedsiębiorstw oceniających wpływ jako silnie
negatywny wynosi w analizowanych klasach maksymalnie 15%, a odsetek przedsiębiorstw równocześnie na
to nieprzygotowanych – 8%. Niska jest natomiast oczekiwana skala zagrożeń wynikających z napięć
handlowych na linii USA-Chiny oraz USA-Europa (analogiczne odsetki wynoszą odpowiednio 6% i 3,5% i
dotyczą eksporterów niewyspecjalizowanych). Jakkolwiek w przypadku każdego z wymienionych zagrożeń
odsetki przedsiębiorstw wskazujących na co najwyżej umiarkowany wpływ wynoszą w wyróżnionych
klasach co najmniej 62% (ocena wpływu zagrożenia pogorszenia koniunktury w gospodarce niemieckiej
wśród eksporterów wyspecjalizowanych), relatywnie duża liczba przedsiębiorstw wskazuje na negatywny
wpływ, ale o trudnej do oszacowania skali. Tym samym wciąż relatywnie duży pozostaje obszar niepewności
dotyczący skali negatywnego wpływu analizowanych zagrożeń.
Wykres 9 Wskaźnik kwartalnych prognoz eksportu
w klasach przedsiębiorstw o wysokim zaangażowaniu w eksport do Wielkiej Brytanii (s.a.) [w pp.]
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Wykres 10 Wskaźnik rocznych prognoz eksportu w
wybranych klasach przedsiębiorstw (s.a.) [w pp.]
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Niepewność dotycząca tzw. Brexitu może utrudniać planowanie i zawieranie kontraktów eksportowych nie tylko na rynku
brytyjskim. Funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej sprawia, że istotny jest również stopień, w jakim
polski eksport do innych gospodarek niż gospodarka brytyjska jest następnie reeksportowany do Wielkiej Brytanii.
5 Klasyfikacja branż bazuje na danych WIOD za 2014 r. (http://www.wiod.org/database/wiots16): spożywcze (działy 10-12 wg
PKD, średni udział eksportu do Wielkiej Brytanii w eksporcie branży: 6,8%); drewno, korek (dział 16, udział: 6,7%); niemetaliczne
(dział 23, udział: 6,7%), elektrotechniczne (działy 26, 27 i 33, udział: 8,3%), środki transportu (działy 29 i 30, udział 6,6%), wybrane
usługi (działy 53, 55, 56, 61, 66, 68, 74, 75, 77-82, 86-96, udział: 25,1%).
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Wykres 11 Ocena wpływu zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki na sytuację
przedsiębiorstw [w %]
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1. Wynik finansowy, rentowność i koszty w II kw. 2019 r. – dane finansowe
Wykres 12 Wynik finansowy na sprzedaży oraz
nadwyżka finansowa (dane kwartalne, w mld zł)

Wykres 13 Wskaźnik rentowności sprzedaży
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Nadwyżka finansowa=wynik finansowy netto+odpisy amortyzacyjne

Wykres Wskaźnik rentowności obrotu netto

Wykres 14 Wkład głównych składowych do
wzrostu kosztów sprzedaży (w pp.)
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Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Po spadkach obserwowanych w dwóch poprzednich kwartałach wynik finansowy SP z całokształtu
działalności w II kw. 2019 r. wyraźnie się zwiększył, co było jednak głównie efektem poprawy wyniku na
operacjach finansowych. W II kw. br. zagregowany wynik finansowy netto wzrósł o 11,6% i wyniósł
39,3 mld zł (wzrost o 4 mld zł r/r). Na poprawę tę złożył się wzrost wyniku na operacjach finansowych (o 5,2
mld zł r/r), zaś mniejsze znaczenie miał wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej (o 0,9 mld zł
r/r). Spadł natomiast wynik na sprzedaży (o 2,8% r/r, tj. o 1 mld zł). Najsilniejszy wzrost wyniku finansowego
netto odnotowano w energetyce; głównie ze względu na wyższe zyski z aktualizacji i sprzedaży aktywów
finansowych.
Zanotowany spadek wyniku na sprzedaży w II kw. br. był efektem silniejszego wzrostu kosztów niż
przychodów. W II kw. wyraźnie przyspieszył wzrost kosztów pracy, usług obcych oraz wydatków na
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energię. Ten ostatni czynnik miał jednak znaczenie przede wszystkim w przypadku branż z wysokim
udziałem tych kosztów (udział kosztów energii w kosztach sprzedaży całego sektora dużych
przedsiębiorstw wynosi obecnie 1,5%). Tymczasem wzrost dynamiki kosztów pracy oraz dynamiki kosztów
usług obcych dotknął większość sekcji i branż. Zmniejszyła się natomiast wyraźnie presja wzrostu kosztów
surowców. Nieznacznie spadł również wpływ rosnących kosztów towarów.
Na wzrost wyniku finansowego na operacjach finansowych złożyły się dodatnie różnice kursowe oraz
wyższe wpływy z aktualizacji i sprzedaży aktywów finansowych. W II kw. wśród składowych wyniku
finansowego najsilniej zwiększyły się dodatnie różnice kursowe. Był to jednak w części efekt niskiej bazy
odniesienia sprzed roku, ponadto poprawa ta może mieć charakter wyłącznie zapisu księgowego (zyski nie
zostaną zrealizowane). Drugim ważnym czynnikiem wzrostu zysków na operacjach finansowych był wzrost
wpływów z aktualizacji i sprzedaży aktywów finansowych. Szczególnie silny wzrost tych zysków
zaobserwowano w energetyce. Poprawie zysków firm sprzyjały natomiast niższe koszty odsetkowe (ale z
wyłączeniem odsetek od kredytów, które obciążały wynik finansowy nawet w większym stopniu niż rok
wcześniej).
Także wartość dodana rosła w II kw. br. nieco szybciej niż kwartał wcześniej. Nominalny wzrost
względem poprzedniego roku wyniósł 7,9%.
W II kw. br. rentowność obrotu netto sektora przedsiębiorstw wzrosła w ujęciu rocznym i ukształtowała
się na poziomie nieco powyżej historycznej średniej, ale poniżej mediany. Po serii spadków rentowność
obrotu netto w II kw. br. wzrosła o 0,2 pp. r/r i wyniosła 4,8%. Podążając za wynikiem finansowym ze
sprzedaży spadł natomiast wskaźnik rentowności sprzedaży (o 0,5 pp. r/r do 4,6%), przyjmując wartość
poniżej średniej i mediany rozkładu.
Zyskowność przeciętnego (medianowego) przedsiębiorstwa minimalnie spadła w ujęciu rocznym,
pozostając jednak na dobrym historycznie poziomie. Mediana rozkładu wskaźnika rentowności obrotu
netto w II kw. br. wyniosła 2,9% (minimalnie poniżej wartości sprzed roku), zaś wskaźnik pozbawiony
wahań sezonowych osiągnął poziom 2,8%. Spadki zaobserwowano na prawym krańcu rozkładu - w grupie
najbardziej rentownych przedsiębiorstw. Natomiast sytuacja firm najsłabszych (na lewym krańcu rozkładu)
w dalszym ciągu poprawiała się6. Zwiększył się również odsetek firm rentownych. W populacji zyski
wygenerowało 76,6% firm - o 2,2 pp. więcej niż w 2018 r. (wzrósł również wskaźnik po wyeliminowaniu
wahań sezonowych7
Dekompozycja zmian wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej 8 wykazała, że nadal
negatywnie oddziaływał tu wzrost wynagrodzeń przewyższający wzrost produktywności pracy.

6

10 centyl rozkładu wzrósł o 0,6 pp. r/r do -5,9%, pierwszy kwartyl rozkładu zwiększył się zaś o 0,1 pp. r/r i wyniósł 0

7

Warto zauważyć, że wyższy udział firm wykazujących zyski nie jest efektem obniżającej się liczby przedsiębiorstw

sprawozdających się do GUS – udział firm wykazujących straty w grupie firm, które przestały się sprawozdawać sukcesywnie
spada w ostatnich latach, a zatem wśród ubywających ze sprawozdawczości firm więcej jest przedsiębiorstw zyskownych.
8

W celu dokonania dekompozycji wpływu poszczególnych czynników na analizie posłużono się nieco zmodyfikowaną definicją
rentowności na działalności operacyjnej, bliższą definicji produkcji, a nie sprzedaży, tzn. obie kategorie przychodów i kosztów
skorygowano o wartość sprzedanych materiałów i towarów. Dekompozycja obejmuje podział na część wynikającą z
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Jednocześnie wzrósł względem I kw. br. negatywny wpływ tego czynnika – ze względu na przyspieszenie
tempa wzrostu realnych wynagrodzeń9. Do przyspieszenia spadku rentowności na działalności operacyjnej
(w ujęciu rocznym) w II kw. br. przyczyniło się także przyspieszenie dynamiki mniejszych kategorii kosztów,
w tym głównie pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów podatkowych. Dodatnio na rentowność w II
kw. oddziaływało z kolei kształtowanie się cen relatywnych produkcji względem cen zużycia pośredniego
(por. rozdział „Ceny producentów”), a także poprawa efektywności wykorzystania zaopatrzenia (w
materiały, energię i usługi obce).
Spadek rentowności (w ujęciu zagregowanym) dotyczył większości branż i klas. W II kw. br. spadek
rentowności w ujęciu rocznym miał miejsce w 39 z 76 działów PKD (51% wobec 42% kwartał wcześniej).
Jednak odsetek branż wykazujących dodatni wynik finansowy wzrósł – do 92%. Wśród sekcji PKD spadki
rentowności zanotowało m.in. górnictwo, transport, handel i przetwórstwo, poprawę zyskowności
odnotowały: energetyka i budownictwo oraz niektóre usługi. Warto podkreślić, że rentowność silniej spada
w grupie firm eksportujących, zwłaszcza w przypadku wyspecjalizowanych eksporterów. W firmach tych
obserwujemy też stałą tendencje spadkową wskaźnika rentowności przez ostatnie 7 lat. Zmiany te można
przypisać szybciej niż przychody rosnącym kosztom, w tym zwłaszcza kosztom pracy. Sami eksporterzy
oceniają bowiem opłacalność sprzedaży zagranicznej jako wysoką, nie wskazując przy tym na większe
problemy z wahaniami kursu walutowego (por. rozdział „Sprzedaż i uwarunkowania popytowe”). Jako
niska oceniana jest tam również bariera popytu.
Prognozy rentowności na najbliższe 12 miesięcy formułowane przez ankietowane przedsiębiorstwa we
wrześniu br. są nadal dość optymistyczne, mimo zaobserwowanego kolejnego już spadku względem
poprzedniego kwartału. Poprawy zyskowności w ciągu następnych 12 miesięcy spodziewa się prawie 36,5%
respondentów badania Szybki Monitoring (o 0,3 pp. mniej firm niż kwartał temu), przy 12,1% odsetku
pesymistycznych prognoz (wzrost o 1,4 pp. kw/kw). Na dobre i stabilne odczyty wskaźników wskazują
ankiety firm sprzedających wyłącznie w kraju. Natomiast grupa eksporterów, zwłaszcza z dużym udziałem
eksportu w przychodach, odnotowuje spadek optymizmu prognoz co do przyszłych zmian rentowności, a
oczekiwania te znajdują odbicie w twardych danych z F-01. Firmy eksportujące nadal osiągają wyższą
zyskowność niż pozostałe przedsiębiorstwa, ale przy utrzymaniu się obserwowanej tendencji spadkowej
przewaga ta może wkrótce zniknąć.

kształtowania cen relatywnych czynników produkcji, tj. zaopatrzenia oraz wynagrodzeń względem cen produkcji, oraz ze zmian
efektywności wykorzystania czynników produkcji.
9 Urealnionych wskaźnikiem cen produkcji.
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Wykres Odsetek przedsiębiorstw rentownych oraz
z rentownością powyżej 5% (dane s.a.)
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Wykres 16 Parametry
rentowności obrotu netto
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W III kw. 2019 r. opłacalność eksportu wzrosła i kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie, a
bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu. W III kw. 2019 r.
opłacalność eksportu rozliczanego w euro oraz w dolarze wzrosła na skutek deprecjacji złotego. Odsetek
eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu wśród
eksporterów nieznacznie obniżyły się i kształtowały się na niskich – z perspektywy historycznej – poziomach.
Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju nieznacznie wzrósł, ale
wciąż notował wartość zbliżoną do historycznego minimum. Wskazuje to, że aktualne notowania złotego
dobrze równoważą interesy eksporterów i importerów.
Wykres 20 Kurs euro, przy którym eksport i import
stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty [w zł]
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Wykres 21 Kurs dolara, przy którym eksport i
import stają się nieopłacalne oraz kurs rzeczywisty
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Wykres 22 Bariera kursu [w %] oraz rzeczywiste
kursy złotego względem euro i dolara [w zł]

Wykres 23 Opłacalność eksportu [w %]
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2. Ogólne oceny sytuacji ekonomicznej– dane ankietowe
W III kw. 2019 r. w ocenie ankietowanych przedsiębiorstw ich sytuacja pozostała dobra i stabilna - na
poziomie zbliżonym do ocen z poprzedniego kwartału. Wskaźnik ocen osiągnął poziom 57 pp. i pozostał
powyżej swojej długoletniej średniej (o 4,1 pp.), mediany rozkładu (o 2,4 pp.) oraz powyżej wartości sprzed
roku (o 0,7 pp.). Pogorszenie nastrojów zanotowano przede wszystkim w energetyce, w której kondycja firm
oceniana jest najgorzej od 2003 r. Spadki optymizmu ocen zanotowano również w sekcji Przetwórstwo
przemysłowe, w tym również w grupie eksporterów. O poprawie poinformowało natomiast: górnictwo,
budownictwo oraz niektóre branże usługowe, zwłaszcza ukierunkowane na dostarczanie usług
konsumentom.
Wykres 24 Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej (w pp.)
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Jeśli chodzi o wpływ powszechnych czynników jednorazowych, to zaobserwowane w czerwcu br.
wysokie temperatury oddziaływały jedynie umiarkowanie wpływ na sytuację przedsiębiorstw.
Ankietowane firmy oceniły efekty upałów jako relatywnie niewielkie – wyraźnie negatywny wpływ
zaobserwowało 6,4% firm w próbie, zaś niewielki negatywny efekt dalsze 22,5% podmiotów. Był to problem
obserwowany częściej w sekcji Przetwórstwo przemysłowe oraz w sektorze budowlanym. Co ciekawe, były
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również pozytywne efekty gorącego początku lata – korzyści zanotowało 5,5% podmiotów (głównie firmy
energetyczne i dostarczające wodę).
Wykres 26 Oceny niepewności – wskaźnik saldowy
(w pp., wzrost wskaźnika oznacza wzrost
niepewności) oraz odsetek firm uznających
niepewność za barierę rozwoju (w %)

Wykres 27 Economic Sentiment Indicator
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3. Prognozy sytuacji ekonomicznej – dane ankietowe
Respondenci oczekują nieznacznej poprawy własnej sytuacji w IV kw. 2019 r. Wskaźnik prognoz tej
sytuacji (s.a.) był bowiem wyższy niż w poprzednim kwartale. Mimo tego wzrostu pozostawał jednak
wyraźnie poniżej wartości sprzed roku, jak też poniżej długookresowej średniej i mediany.
Wykres 28 Kwartalne i roczne prognozy sytuacji
(w pp.)

Wykres 29 Roczne prognozy sytuacji w wybranych
sekcjach (w pp., s.a.)
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Natomiast przewidywania na kolejne 12 miesięcy ponownie obniżyły się i kształtują się znacznie poniżej
swojej średniej długookresowej. Spadł zarówno surowy wskaźnik prognoz, jak i wskaźnik prognoz po
wyeliminowaniu wahań sezonowych. Oba wskaźniki pozostały jednak dodatnie, co oznacza, że w próbie
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wciąż przeważają optymiści. Poziom tego optymizmu jest jednak najniższy od czterech lat. Najwięcej
optymizmu w prognozach utrzymuje w dalszym ciągu branża budowlana. Spadki (i niski poziom
optymizmu oczekiwań) obserwujemy w branży handlowej, pozostałych usługach oraz w Przetwórstwie
przemysłowym. Ujemne oceny przeważają natomiast przede wszystkim w górnictwie, w którym nastąpił
dość znaczący wzrost obaw o przyszłość oraz w energetyce, w której jednak pesymistyczne przewidywania
nie pogłębiają się, choć jest to jednocześnie grupa, która nieco częściej niż pozostałe branże oczekuje istotnego
pogorszenia własnej kondycji ekonomicznej (por. akapit poniżej).
Wykres 30 Prawdopodobieństwo istotnego pogorszenia sytuacji przedsiębiorstwa w perspektywie 12
miesięcy (struktura odpowiedzi)
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Prawdopodobieństwo wystąpienia istotnego pogorszenia koniunktury w ciągu najbliższych 12 miesięcy
jest przez przedsiębiorstwa najczęściej oceniane jako niskie lub umiarkowane. W próbie 46% firm uważa
realizację takiego negatywnego scenariusza za mało lub bardzo mało prawdopodobną, a dalszych 45%
przedsiębiorstw określa ryzyko wystąpienia istotnych problemów jako umiarkowane. Z wysokim ryzykiem
pojawienia się trudności liczy się niewiele, bo 7,7% respondentów, a jako bardzo wysokie ryzyko to ocenia
tylko 1,4% podmiotów. Największe obawy żywią małe przedsiębiorstwa oraz sektor prywatny, a wśród
sekcji PKD – energetyka oraz handel. Zwraca też uwagę, że grupa eksporterów, w tym wyspecjalizowanych,
określa prawdopodobieństwo wystąpienia istotnego pogorszenia sytuacji jako nieco niższe niż grupa firm
sprzedających swoje towary i usługi wyłącznie w kraju. Nawet przedsiębiorstwa z branż z dużym udziałem
eksportu do Wielkiej Brytanii częściej formułują optymistyczne prognozy.

4. Niepewność i bariery rozwoju – dane ankietowe
W III kw. 2019 r. odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność spadła względem poprzedniego
kwartału. Obecnie tylko co dziesiąte przedsiębiorstwo ocenia niepewność jako wysoką lub bardzo wysoką,
a wyraźnie więcej - bo 34% firm - uważa ją wręcz za niską. Można domniemywać, że takie oceny
podyktowane są przede wszystkim dobrą sytuacją popytową przedsiębiorstw (mimo pogorszenia prognoz
popytu, bariera popytowa utrzymuje się na historycznie niskich poziomach, wysoki mimo spadku utrzymuje
się również poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, por. „Uwarunkowania popytowe i sprzedaż”).
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W III kw. br. najczęściej wymienianym problemem były zmiany regulacji prawnych oraz rosnące koszty.
Obie wymienione bariery działalności nieznacznie jednak zelżały w ciągu kwartału. Bariera rosnących
kosztów działalności była nadal potęgowana przez rosnące ceny energii. Barierę tę najczęściej sygnalizowały
przedsiębiorstwa transportowe i przetwórcze. Także problem zmieniających się przepisów i rosnących danin
jest obecnie najbardziej dotkliwy dla firm transportowych.
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Ramka 1. Syntetyczny Monitoring sytuacji bieżącej i przyszłej (SMBP)
Niniejsza ramka stanowi aktualizację oceny bieżącego i przyszłego stanu koniunktury na podstawie
syntetycznych wskaźników koniunktury, które przedstawiono w poprzedniej edycji raportu 10.
Po fazie ożywienia na przełomie lat 2017/2018 pozycja cykliczna koniunktury stopniowo obniża się, a w III
kw. 2019 r. jej poziom był bliski długookresowej średniej. Wpływ na to mają wszystkie składowe wskaźnika,
jednak głównym czynnikiem odpowiedzialnym za korektę pozycji cyklicznej koniunktury w ostatnich 3-4
kwartałach jest normalizacja sytuacji popytowej tj. wyhamowanie tendencji wzrostowych w obszarze
wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz niedoboru zapasów produktów gotowych.
Według syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji pozycja cykliczna koniunktury będzie się stopniowo
obniżać, ale w IV kw. 2019 r. wciąż będzie kształtować się na poziomie zbliżonym do długookresowej
średniej. Niska amplituda wskaźnika pozwala oczekiwać, że proces normalizacji poziomu koniunktury będzie
przebiegał łagodnie, a ewentualne obniżanie się pozycji cyklicznej koniunktury w najbliższym horyzoncie nie
będzie głębokie. Silnym wsparciem dla przyszłego poziomu koniunktury są wciąż dobre prognozy z obszaru
rynku pracy. Perspektywy jej wzrostu ograniczają natomiast prognozy popytu i eksportu oraz aktywności
inwestycyjnej.

Wykres 31 Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej
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por. Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, Nr 03/19 (https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/
raport_3_kw_2019.pdf).
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Ramka 2. Wymiary niepewności
Niniejsza ramka podejmuję problematykę pomiaru niepewności na podstawie danych z Szybkiego Monitoringu
NBP oraz jej wpływu na sytuację ekonomiczną i decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z
tradycyjnym ujęciem zaproponowanym przez Knighta (1921) niepewność jest – w odróżnieniu od ryzyka –
kategorią z definicji niemierzalną. Mimo to w ekonomii istnieje bardzo długa tradycja pomiaru niepewności oraz
jej wpływu na różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Do wzrostu zainteresowania tym zagadnieniem
w ostatnim czasie przyczynił się prawdopodobnie międzynarodowy kryzys finansowy oraz przełomowa praca
Blooma (2009) wskazująca, że niepewność nie tylko wpływa negatywnie na poziom inwestycji i zatrudnienia (a
w konsekwencji również szeroko rozumianej aktywności ekonomicznej), ale również prowadzi w
przedsiębiorstwach do wstrzymywania się z decyzjami dotyczącymi zwiększania poziomu inwestycji i
zatrudnienia nawet w sytuacji korzystnych uwarunkowań popytowych. Obserwacja ta ma doniosłe znaczenie
w kontekście polityki gospodarczej, bowiem oznacza, że w sytuacji wysokiej niepewności polityka stymulacyjna
– zarówno fiskalna, jak i monetarna – może cechować się niską skutecznością.
Subiektywne oceny niepewności
Jedną z podstawowych miar niepewności są jej subiektywne oceny formułowane przez podmioty gospodarcze.
Zarówno subiektywne oceny poziomu niepewności przedsiębiorstw, jak i odsetek przedsiębiorstw
deklarujących niepewność jako barierę rozwoju kształtują się aktualnie na poziomach poniżej średniej
długookresowej i od ok. 3 lat wykazują tendencję spadkową. Tym samym poziom niepewności nie stanowi
obecnie czynnika, który systemowo ograniczałby aktywność inwestycyjną ani zatrudnianie pracowników w
sektorze przedsiębiorstw11.
W świetle przeprowadzonych regresji12 – zgodnie z przewidywaniami Blooma (2009) – wysoka ocena
niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązana jest z niższą skłonnością
przedsiębiorstwa do rozpoczynania projektów inwestycyjnych, zwiększania skali inwestycji oraz zwiększania
zatrudnienia. Wpływ ten ma charakter asymetryczny i nieliniowy. Uzyskane oszacowania wskazują, że istnieje
pewien graniczny poziom niepewności, powyżej którego skłonność przedsiębiorstw do rozpoczynania
poważniejszych projektów inwestycyjnych maleje. Z drugiej jednak strony obniżenie niepewności poniżej tego
poziomu nie zwiększa dodatkowo skłonności do rozpoczynania takich projektów, ale wpływa pozytywnie na
planowaną skalę nakładów inwestycyjnych. W przypadku planów zmian wielkości zatrudnienia negatywny
wpływ podwyższonej niepewności okazuje się natomiast silniejszy niż pozytywny efekt obniżonej niepewności.

Tabela 1 Oszacowania ilorazów szans przy zmiennych kodujących oceny niepewności w modelach dla
planów rozpoczęcia inwestycji oraz skali nakładów inwestycyjnych (dane panelowe od prognoz na I kw.
2012 r. do prognoz na IV kw. 2019 r.)
ocena niepewności:
bardzo niska
niska
umiarkowana
wysoka
bardzo wysoka
brak odpowiedzi

plany rozpoczęcia
poważniejszych inwestycjia
iloraz szans
p-value
1,04
0,642
1,01
0,841
1,00
0,85
0,020
0,63
0,013
0,76
0,373

planowana skala
nakładów inwestycyjnychb
iloraz szans
p-value
1,16
0,020
1,17
0,000
1,00
0,82
0,000
0,84
0,159
1,05
0,640

plany zmian wielkości
zatrudnieniac
iloraz szans
p-value
1,19
0,014
1,16
0,000
1,00
0,78
0,000
0,60
0,000
0,79
0,062

zmienna zerojedynkowa: plany / brak planów rozpoczęcia poważniejszych inwestycji w kolejnym kwartale
zmienna uporządkowana: planowane nakłady w następnym kwartale znacznie większe / nieznacznie większe / porównywalne / nieznacznie
mniejsze / znacznie mniejsze niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku (próba ograniczona do inwestorów)
c
zmienna uporządkowana: plany zwiększenia / braku zmian / zmniejszenia wielkości zatrudnienia w kolejnym kwartale
a

b
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Wykres 33 Odsetki przedsiębiorstw oceniających
poziom niepewności jako wysoki lub bardzo
wysoki oraz wskazujących na niepewność jako
barierę rozwoju [w %]

Wykres 34 Heterogeniczność prognoz popytu,
sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia [w pkt.]
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Heterogeniczność prognoz
W przypadku większości badań ankietowych spójne szeregi dotyczące subiektywnych ocen niepewności nie są
dostępne lub mają krótką historię. Często stosowaną miarą niepewności jest wówczas heterogeniczność
prognoz, obliczana według poniższego wzoru (por. np. Bachmann, Elstener i Sims 2013):
ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑜ść = √𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑗𝑎 + + 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑗𝑎 − − (𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑗𝑎 + − 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑗𝑎 − )2
Zgodnie z założeniem zaproponowana miara ma być pewnym przybliżeniem (ang. proxy) niepewności i
odzwierciedlać prawidłowość, że zróżnicowanie prognoz jest tym większe, im wyższa niepewność towarzyszy
ich formułowaniu13.
Spośród trzech szeregów heterogeniczności prognoz: popytu, sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia (pytania o
najdłuższej, spójnej historii w Szybkim Monitoringu NBP) heterogeniczności prognoz popytu oraz sytuacji
ekonomicznej wykazują długookresową tendencję spadkową i kształtują się na poziomach zbliżonych do
historycznych minimów. Sugeruje to, że ogólna sytuacja popytowa oraz ekonomiczna sektora przedsiębiorstw
cechuje się obecnie relatywnie niską niepewnością, a kierunek prognoz przedsiębiorstw jest w wymienionych
obszarach zbliżony. Na tym tle wyróżnia się natomiast heterogeniczność prognoz zatrudnienia, która od ok. 3
lat wykazuje tendencję rosnącą i kształtuje się na poziomie zbliżonym do historycznego maksimum. Wskazuje
to, że rosnącemu trendowi indeksu zatrudnienia (por. część Koszty pracy i wydajność) towarzyszy coraz wyższy
odsetek przedsiębiorstw formułujących prognozy obniżania poziomu zatrudnienia. Supozycja wysokich

Szerzej na temat subiektywnych ocen niepewności i barier rozwoju w części Sytuacja finansowa, 4. Niepewność i bariery rozwoju –
dane ankietowe.
12 Wyestymowano panelowe modele logitowe ze efektami stałymi. W przypadku modelu dla zmiennej zerojedynkowej
zastosowano estymator Chamberlaina (1980); w przypadku modeli dla zmiennych uporządkowanych – estymator BUC (ang.
Blow-up and Cluster) autorstwa Baetschmanna, Stauba i Winkelmanna (2015) z wykorzystaniem kodu opracowanego przez
Dickersona, Hole’a i Munforda (2014).
13 Miara ta jest często krytykowana, ponieważ może w większej mierze odzwierciedlać polaryzację obecnej i przyszłej sytuacji
respondentów niż faktyczną indywidualną niepewność ich prognoz. Z drugiej jednak strony w mocy pozostaje argument, że
wysoka polaryzacja sytuacji na poziomie indywidualnym utrudnia formułowanie i zwiększa niepewność prognoz na poziomie
zagregowanym. Tym samym heterogeniczność prognoz na poziomie indywidualnym może być uznawana za pewną miarą
niepewności na poziomie zagregowanym.
11
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wartości indeksu oraz heterogeniczności prognoz może oznaczać, że rynek pracy znajduje się w pobliżu punktu
zwrotnego koniunktury i z tej perspektywy niepewność sytuacji na rynku pracy – mimo wciąż bardzo
korzystnych prognoz – jest wysoka.
Celem weryfikacji przydatności heterogeniczności prognoz jako wskaźnika niepewności, na podstawie
szeregów prognoz popytu, sytuacji ekonomicznej oraz zatrudniania skonstruowano dwa syntetyczne indeksy:
indeks koniunktury, będący pierwszą główną składową wskaźników prognoz z wymienionych trzech obszarów
oraz indeks heterogeniczności prognoz, będący pierwszą główną składową heterogeniczności prognoz z
wymienionych trzech obszarów. Następnie oszacowano model VAR 14 i przeanalizowano funkcje odpowiedzi
indeksu koniunktury na impuls indeksu heterogeniczności prognoz15. Również w tym przypadku uzyskane
wyniki spójne są z pracą Blooma (2009) – nagły wzrost heterogeniczności prognoz (niepewności) prowadzi w
horyzoncie kilku kwartałów do obniżenia poziomu koniunktury, po czym jego efekt stopniowo wygasa i staje
się nieistotny statystycznie.

Wykres 35 Odpowiedź indeksu koniunktury na
impuls indeksu heterogeniczności prognoz [w
pkt.]

Wykres 36 Skumulowana odpowiedź indeksu
koniunktury na impuls indeksu heterogeniczności prognoz [w pkt.]
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Wysoka ekspozycja na ryzyko bankructwa
W literaturze ekonomicznej i finansowej – mimo jasnego rozróżnienia zaproponowanego przez Knighta (1921)
– pojęcia niepewności i ryzyka są często używane zamiennie. Nadrzędnym ryzykiem związanym z istotą
niepewności prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko bankructwa. Jakkolwiek indywidualne dane
finansowe umożliwiają obliczenie implikowanych prawdopodobieństw bankructwa przedsiębiorstw na
podstawie licznych – zarówno polskich, jak i zagranicznych – modeli bankructwa, badania wskazują na bardzo
ograniczoną skuteczność takiego działania na próbach o odmiennej specyfice (geograficznej, branżowej i
czasowej) niż ta, na której estymowano model predykcji bankructwa (por. np. Pociecha et al. 2014). W przypadku
danych ankietowych możliwe jest natomiast obliczenie odsetka przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na
ryzyko bankructwa16.
Na potrzeby niniejszej analizy przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo o wysokiej
ekspozycji na ryzyko bankructwa, jeśli oceniało swoją sytuację jako słabą, złą lub bardzo złą i prognozowało
pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej w horyzoncie kwartalnym. Jako informację uzupełniającą obliczono
Wyboru liczby opóźnień (2) dokonano na podstawie kryterium informacyjnego Akaike.
Zastosowano dekompozycję Choleskiego przyjmując indeks heterogeniczności prognoz jako drugą zmienną. Analogiczne
wyniki w sensie jakościowym uzyskano stosując odwrotną kolejność zmiennych.
16 Koncepcyjnie miarę tę można traktować jako zbliżoną do wartości narażonej na ryzyko (ang. VaR – value at risk) – nie mówi
bowiem ona o prawdopodobieństwie wystąpienia negatywnego zdarzenia, ale masie gęstości znajdującej się w niekorzystnym
ogonie rozkładu.
14
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również odsetek przedsiębiorstw, które w horyzoncie kwartalnym prognozują równoczesne pogorszenie:
popytu, swojej sytuacji ekonomicznej, poziomu zatrudnienia oraz nie planują w tym okresie rozpoczynać
poważniejszych inwestycji. Wyróżniono wśród nich również przedsiębiorstwa, które dodatkowo aktualnie nie
inwestują lub planują redukcję lub rezygnację z już rozpoczętych inwestycji. W świetle uzyskanych wyników
odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa wykazuje od ok. 2 lat tendencję rosnącą i
kształtuje się na poziomie przekraczającym długookresową średnią. Niskie z perspektywy historycznej odsetki
w próbie przedsiębiorstw formułujących negatywne prognozy równocześnie w wielu obszarach sugerują
jednak, że relatywnie wysoka ekspozycja na ryzyko bankructwa może nie mieć swojego źródła w poziomie
koniunktury, ale w otoczeniu zewnętrznym funkcjonowania przedsiębiorstw. W szczególności od ok. 3 lat na
podwyższonym poziomie utrzymuje się odsetek przedsiębiorstw wskazujących na otoczenie regulacyjne jako
barierę rozwoju.

Wykres
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formułujących negatywne prognozy [s.a., w %]
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Wykres 38 Odsetek przedsiębiorstw o wysokiej
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Koszty pracy i wydajność
W II kw. 2019 r. odnotowano wyraźny wzrost - o blisko 4 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału dynamiki r/r kosztów pracy17. Osiągnęła ona najwyższy - od drugiej połowy 2017 r. poziom 10,7% r/r,
przewyższając dynamikę r/r kosztów działalności operacyjnej o blisko 3 pp. Podobnie duży wzrost dynamiki
r/r - o 4,5 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału - wystąpił również w przypadku kosztów usług obcych.
Tempo wzrostu trzeciej podstawowej kategorii kosztów tj. kosztów zużycia materiałów i energii spadło w
relacji do poprzedniego kwartału do poziomu 4,6% r/r.
W trendzie wzrostowym pozostaje udział kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej. W II kw. br.
osiągnął on najwyższą historycznie wartość - 12,8% (najniższa wartość: 10,7% w III kw. 2011 r.). Trend ten
obserwowany jest w większości branż – w II kw. br. wzrost r/r udziału kosztów pracy w kosztach działalności
operacyjnej odnotowano w 50 z 77 analizowanych działów PKD, odpowiadających za niemal 80% sumy
kosztów pracy w populacji.
Zdecydowanie największy wpływ na przyspieszenie tempa wzrostu r/r kosztów pracy miała dynamika
przeciętnego wynagrodzenia (9,6% r/r w II kw. br. wobec 7% r/r w I kw. br.), a tendencja ta utrzymuje się
od początku 2018 r. Istotnie większe niż w poprzednich kwartałach oddziaływanie na dynamikę kosztów
pracy miało też tempo wzrostu przeciętnych kosztów świadczeń społecznych (12% r/r w II kw. br. wobec
7,5% r/r w I kw. br.). Warto jednak pamiętać, że jest to pochodną rosnących wynagrodzeń – wysokiej
dynamice wynagrodzeń z reguły towarzyszy wysoka dynamika kosztów świadczeń społecznych. Wkład
tempa wzrostu zatrudnienia, w przeciwieństwie do I kw. br., był pozytywny, aczkolwiek bardzo mały.
Wykres 39 Wkład poszczególnych komponentów
do dynamiki r/r kosztów pracy
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o wysokiej dynamice kosztów pracy w II kw. br. (i co za tym idzie wysokiej dynamice przeciętnej płacy) należy

jednak traktować z pewną ostrożnością – na wynik wpływ może mieć zmiana populacji. W I kw. br. istotnie mniejsza była
mianowicie liczba firm, które wypełniły formularz F-01. Wśród firm, które nie sprawozdały się w I kw. były również takie,
których koszty wynagrodzeń są relatywnie duże i mają istotny wpływ na zagregowany wynik. W efekcie wyniki za II kw. mogą
być bliższe poprzednim odczytom.
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Istotne przyspieszenie tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miało miejsce tylko w sektorze
prywatnym (10,1% r/r w II kw. br. wobec 6,8% r/r w I kw. br.). W sektorze publicznym (po wyłączeniu
górnictwa) dynamika przeciętnej płacy pozostała na tym samym poziomie jak w I kw. br. (7,6% r/r) –
hamująco oddziaływało tutaj spadające tempo wzrostu płac w energetyce. Po raz pierwszy od początku
2017r. wynagrodzenia w sektorze prywatnym rosły wyraźnie szybciej niż w sektorze publicznym.
Wykres 41 Dynamika przeciętnej płacy r/r - dane
narastające i dane kwartalne (odnarastawione)

Wykres 42 Indeks zatrudnienia (F01) i dynamika r/r
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Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

saldo-różnica między odsetkiem firm które zwiększyły
zatrudnienie i odsetkiem firm, które zmniejszyły zatrudnienie
Źródło: Wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Dynamika zatrudnienia r/r w II kw. br. była dodatnia (w przeciwieństwie do I kw. br.) choć niższa niż
średnia dla 2018 r. (0,7% r/r w II kw. br. wobec 1,7% r/r w 2018 r.). Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak w
poprzednim

kwartale

ujemnie

na

dynamikę

zatrudnienia

oddziaływały

przedsiębiorstw . Dynamika zatrudnienia dla próby cylindrycznej
18

19

zmiany

w

populacji

wynosi 1,5% r/r, co jest wynikiem

znacznie bliższym wartości zeszłorocznej średniej, choć wciąż od niej niższym. Na wyhamowanie tempa
wzrostu zatrudnienia wskazuje również fakt, że spadł odsetek firm, w których przybyło pracowników w
relacji rok do roku przy jednoczesnym wzroście udziału przedsiębiorstw, w których zatrudnienie spadło.
Po zrównaniu dynamiki r/r wydajności pracy i przeciętnego wynagrodzenia w I kw. br. w II kw. nastąpiło
pogorszenie tej relacji – tempo wzrostu r/r wydajności pracy nieznacznie spadło przy wyraźnym wzroście
r/r przeciętnej płacy. Najnowsze dane z SM sugerują możliwość dalszego pogłębiania się tej dysproporcji od początku 2017 r. w trendzie zwyżkowym pozostaje bowiem odsetek przedsiębiorców oceniających, że
płace rosną szybciej niż produktywność.
Dane z SM po raz kolejny wskazują na lekkie osłabienie popytu na siłę roboczą. Odsetek przedsiębiorstw
sygnalizujących nieobsadzone miejsca pracy wciąż jest relatywnie wysoki (43,8%), ale spadł nieznacznie w
porównaniu do II kw. br. i jest o ponad 2 pp. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku
2019 r. w trendzie zniżkowym pozostaje również odsetek przedsiębiorstw deklarujących, że niedobory

W II kw. br. sprawozdało się ponad 380 podmiotów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (wśród firm, które
sprawozdały się w 2018 r. a nie złożyły sprawozdania w tym roku ok. 55% to firmy zatrudniające mniej niż 70-ciu pracowników,
możliwe więc, że część z nich przestała podlegać obowiązkowi sprawozdawczemu, ze względu na nieprzekroczenie granicy 50ciu zatrudnionych).
19 Czyli dla przedsiębiorstw, które sprawozdawały się zarówno w II kw. br. jak i w II kw. 2018 r.
18
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kadrowe są dla nich barierą rozwoju. Według najnowszych danych udział ten spadł poniżej 7% i jest to
najniższy wynik od początku 2017 r. Tendencję spadkową zapotrzebowania na siłę roboczą potwierdza
również Barometr Ofert Pracy, monitorujący publikowane w internecie ogłoszenia o zatrudnieniu (BIEC)20.
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Wraz z popytem na pracę od początku roku nieznacznie słabnie także presja płacowa. Trzeci kwartał z
rzędu spadł odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących odczuwanie presji na wzrost wynagrodzeń, choć
historycznie wskaźnik ten jest wciąż wysoki (ok. 68%). Spadł również udział firm wskazujących na nasilenie
żądań płacowych - do ok. 18%. Zmniejszył się także odsetek przedsiębiorstw, które odczuwając presję
płacową, zamierzają podnieść wynagrodzenia – do końca 2018 r. pozostawał on w długookresowym trendzie
wzrostowym, natomiast w bieżącym roku nastąpiło wpierw jego wyhamowanie, a następnie lekkie
obniżenie.
Wzrósł natomiast odsetek firm uznających presję płacową/koszty pracy za barierę rozwojową. Trzeba
jednak wziąć pod uwagę, że dość istotny wpływ na ten wynik mogły mieć zapowiedzi wzrostu płacy
minimalnej. W grupie przedsiębiorstw, które wypełniły ankietę przed datą ogłoszenia planów dot.
podwyżki minimalnego wynagrodzenia, niespełna 6,5% firm w pytaniu otwartym o bariery rozwoju
wskazało na wysokie koszty pracy/presję płacową. Natomiast wśród przedsiębiorstw, które wypełniły
ankietę po tej dacie odsetek ten wzrósł do 8,7%. Bezpośrednio na podniesienie płacy minimalnej jako na
barierę rozwoju wskazało 2,7% respondentów w całej próbie (3,9% respondentów w grupie przedsiębiorstw
wypełniających ankietę po dacie ogłoszenia planów rządowych).
Choć jednym z potencjalnych źródeł presji płacowej bywa wzrost cen konsumpcyjnych, to większość
przedsiębiorców (blisko 60%) ocenia, że ich wzrost nie miał i nie będzie miał w najbliższym kwartale
wpływu na podwyżki płac. Spośród firm informujących o wpływie inflacji na wzrost płac w I-III kw. br.
jedynie ok. 1/3 respondentów przewiduje, że wpływ ten nasili się w IV kw. br. (13% całej próby).

20

http://biec.org/category/barometr-ofert-pracy/
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Przedsiębiorstw, które zgłosiły, że wzrost CPI nie wpływał dotychczas na zmiany wynagrodzeń, ale
spowoduje ich wzrost w IV kw. br., jest zaledwie 1,6%.
Wykres 45 Odsetek firm odczuwających presję
płacową i jednocześnie planujących podwyżkę
wynagrodzeń

Wykres 46 Wpływ inflacji (CPI) na zmiany
wynagrodzeń w ocenie przedsiębiorstw
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Słabnąca skłonność do zwiększania wynagrodzeń widoczna jest również w kwartalnych prognozach
zmian przeciętnej płacy. Trzeci kwartał z rzędu nieznacznie spadł odsetek przedsiębiorstw planujących
podwyżki, choć wciąż, podobnie jak wskaźnik presji płacowej, jest na wysokim poziomie (34%, średnia dla
ostatnich 5 lat – 24%). Dość istotnie (o 5 pp. w stosunku do III kw. br.) spadł natomiast udział pracowników
zatrudnionych w firmach prognozujących podniesienie płac. Sugeruje to, że ograniczenie podwyżek planują
przede wszystkim firmy duże.
W tendencji spadkowej pozostaje również udział przedsiębiorstw planujących na kolejny kwartał
(IV kw. br.) podwyżki o znacznej skali – według najnowszych danych z SM wynosi on ok. 2%. Podobne
wnioski można wysnuć na podstawie odpowiedzi na pytanie o wysokość prognozowanych w kolejnym
kwartale podwyżek – w ostatniej edycji badania ankietowego mediana, średnia, a także wartość III-ego
kwartyla rozkładu wynosi 5%. Oznacza to, że zdecydowana większość przedsiębiorców (co najmniej 75%)
nie zamierza podnosić płac o więcej niż 5%.
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Podobnie jak poprzedniej edycji SM, inny od prognoz kwartalnych kierunek zmian, przyjmują prognozy
zmiany wynagrodzeń w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Odsetek przedsiębiorstw planujących
podniesienie poziomu przeciętnej płacy w nadchodzącym roku po raz kolejny wzrósł (z 58% w III kw. br. do
64% w IV kw. br.). Wzrost dotyczy zarówno prognoz znacznych, jak i niewielkich podwyżek, choć mediana
wysokości planowanej w skali roku podwyżki jest taka sama, jak w przypadku prognoz kwartalnych – 5%.
Wyższa jest natomiast wartość III-go kwartyla – 1/4 planujących podwyżki zamierza zwiększyć przeciętną
płacę o co najmniej 8%.
Saldo kwartalnych prognoz zatrudnienia utrzymało się na poziomie bardzo zbliżonym do poprzedniego
odczytu i wyższym od długookresowej średniej (18 pp. w III kw. vs. 11 pp. - średnia 5-letnia). W IV kw.
br. zatrudnienie zamierza zwiększyć ok. 25% przedsiębiorców, zmniejszyć – 7%. Do lekkiego wzrostu
indeksu zatrudnienia przyczyniło się wyhamowanie, obserwowanej w ostatnich 3 kwartałach, spadkowej
tendencji kwartalnych prognoz zatrudnienia u eksporterów i u przedsiębiorstw z sektora budowlanego.
Spadł natomiast odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie w perspektywie
kolejnych 12 miesięcy. Po raz kolejny odnotowano zmniejszenie udziału firm planujących zwiększenie
zatrudnienia w ciągu roku przy równoczesnym wzroście odsetka przedsiębiorstw prognozujących redukcję
liczby pracowników, co spowodowało spadek rocznego indeksu zatrudnienia. Biorąc pod uwagę, że
jednocześnie rośnie udział firm prognozujących wzrost przeciętnej płacy w ciągu następnych 12 miesięcy
można przepuszczać, że część przedsiębiorców w pespektywie długookresowej będzie zwiększać płace
kosztem ograniczania zatrudnienia. Odsetek firm, które jednocześnie prognozują spadek bądź stabilizację
zatrudnienia i zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia wzrósł do ponad 35% (wobec 28% w II kw. br. i 32%
w III kw. br.).
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Wykres 49 Indeks zatrudnienia - różnica między
odsetkiem firm zwiększających i zmniejszających
zatrudnienie [w pp.]
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1. Inwestycje w gospodarce narodowej21
Wzrost inwestycji w gospodarce nadal jest wyraźny, a głównym jego motorem pozostają inwestycje
realizowane przez sektor przedsiębiorstw. Wprawdzie tempo wzrostu nakładów w skali całej gospodarki
było niższe niż w I kw. (do 9% r/r realnie wobec 12,6% r/r w I kw.), ale dużą rolę odegrały tu czynniki
sezonowe. Po ich wyłączeniu dynamika inwestycji była relatywnie stabilna22. W ujęciu sektorowym
spowolnieniu uległa m.in. dynamika inwestycji sektora przedsiębiorstw (z 20,2% w I kw. b.r. r/r do 14,9%, c.
bieżące, przed odsezonowaniem, spadek odnotowano również po oczyszczeniu z efektów sezonowych23),
które jednak pozostają głównym czynnikiem wzrostu inwestycji w gospodarce. Jednocześnie mniejszą niż w
ub.r. rolę w tworzeniu wzrostu odgrywają inwestycje sektora rządowego i samorządowego.
Na obniżenie tempa wzrostu inwestycji sektora przedsiębiorstw w relacji kwartalnej złożyła się słabsza
aktywność inwestycyjna zarówno średnich i dużych przedsiębiorstw, jak i -według wstępnych szacunków
GUS – także mikro- i małych firm24 (dynamikę inwestycji tej grupy cechuje wysoka zmienność).
Wykres 51 Struktura nakładów na środki trwałe
w gospodarce [w mld zł, II kw. 2019] i wkład
sektorów instytucjonalnych we wzrost nakładów
[w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]
15
13

10
w tym
F-01; 28

5
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2. Inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw – dane finansowe
W zbiorowości średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych, które realizują ponad 1/3 wartości
inwestycji całej gospodarki narodowej, utrzymuje się nadal wysoka dynamika nakładów r/r, mimo jej
Zgodnie z harmonogramem prac GUS dane za 2019 r. nie są ostateczne i mogą zostać zrewidowane.
Obniżyła się jedynie o 0,7 pp. względem wyników z poprzedniego kwartału (odsezonowanie GUS).
23 Dynamika inwestycji przedsiębiorstw po wyłączeniu czynników sezonowych obniżyła się z 17,2% w I kw. r/r do 14,9% r/r (ceny
stałe, deflator WCNI, odsezonowanie własne NBP).
24 Inwestycje małych i mikro przedsiębiorstw szacowane są jako różnica między nakładami sektora przedsiębiorstw
niefinansowych, a nakładami średnich i dużych przedsiębiorstw wg sprawozdania F-01/I-01. Wkład mikro i małych
przedsiębiorstw może być niedoszacowany ze względu na obecność w zbiorowości przedsiębiorstw kwalifikowanych do sektora
rządowego.
21
22
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osłabienia kw./kw. (realny wzrost o 16,7% r/r w II kw. i 22,2% w I kw.). Takie zmiany były kierunkowo
zgodne z oczekiwaniami m.in. z SM NBP, który przewidywał spadek, zwyżkującego w początku roku,
optymizmu inwestycyjnego. Dane finansowe przedsiębiorstw sugerują jednak, że to obniżenie tempa
wzrostu inwestycji może mieć charakter bardziej powszechny, ponieważ miało ono szeroki zakres i objęło
m.in. wszystkie sektory własności i większość branż. Wyjątkiem, na tym tle, była branża transportowa,
handel, oraz firmy sektora MSP, w których dynamika inwestycji w II kw. nadal rosła.
Wykres 53 Analiza cykliczna dynamiki inwestycji
[r/r, ceny stałe, dane kwartalne, w pp.]
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Kwartalne tempo wzrostu inwestycji obniżyło się i ukształtowało się poniżej wyników z ostatniego roku i
także poniżej średniej wieloletniej (8,2% kw./kw. s.a. w II kw. i 11,4% kw./kw. s.a. średnio w ostatnim roku).
Dynamikę inwestycji wspiera rosnący trend długookresowy i dodatni komponent cykliczny. Natomiast
negatywnie oddziaływały zaburzenia o charakterze nieregularnym.
Chociaż sytuacja ekonomiczna samych przedsiębiorstw pozostaje dobra, klimat inwestycyjny pogarsza
się; m.in. ze względu na napływające sygnały dalszego osłabienia aktywności gospodarczej za granicą.
Oceniając przyszły popyt inwestycyjny trzeba też zauważyć, że w próbie odnotowano wyraźny spadek
wykorzystania mocy produkcyjnych, przy jednocześnie nadal słabnących prognozach popytu. W
szczególności, obniżone pozostają oczekiwania odnośnie zamówień zagranicznych; zwłaszcza formułowane
przez wyspecjalizowanych eksporterów. Przedsiębiorstwa zaangażowane w handel międzynarodowy, które
na początku roku odegrały kluczową rolę w przyspieszeniu inwestycji sektora przedsiębiorstw (wg danych
GUS) obecnie w badaniach SM NBP sygnalizują redukcję planów i obniżenie aktywności inwestycyjnej do
końca tego roku. W perspektywie kolejnego roku dynamika popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw może
słabnąć także ze względu na oczekiwany wolniejszy przyrost napływu funduszy UE. Możliwości
inwestycyjne firm wspiera natomiast nadal stabilna i dobra ich sytuacja ekonomiczna, w tym wysoka
płynność finansowa oraz niskie koszty finansowania kredytowego.
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Podstawą wysokiego wzrostu inwestycji sektora przedsiębiorstw, podobnie jak w I kw. b.r., była
aktywność inwestycyjna firm prywatnych25 (wzrost inwestycji o 15,1% r/r), głównie jednak zagranicznych
(wzrost o 22,8% r/r, co dało 9,6 p.p. wkładu do wzrostu inwestycji całego SPN). Inwestycje firm krajowych
rosną natomiast nadal relatywnie wolniej, a dodatkowo w II kw. tempo tego wzrostu mocno, bo niemal
dwukrotnie, obniżyło się (6,5% r/r). Ten spadek dynamiki w części jest jednak efektem statystycznym mniej
korzystnej niż w poprzednim kwartale bazy odniesienia (w I kw. 2018 r. inwestycje prywatne jeszcze
obniżały się, a w następnym kwartale rozpoczął się już wzrost tej kategorii), a szereg ocen, zwłaszcza na
poziomie jednostkowym, wskazuje raczej na stabilny rozwój aktywności inwestycyjnej w tej grupie
przedsiębiorstw. Od 2015 r. na wysokim i względnie stałym poziomie utrzymuje się też m.in.
w przedsiębiorstwach tego sektora medianowa stopa inwestycji (nakłady w relacji do majątku trwałego).
Z kolei w grupie przedsiębiorstw publicznych inwestycje nadal silnie rosną, ale tempo tego wzrostu
stopniowo obniża się (nominalny wzrost o 24,9% r/r wobec 31,6% w I kw. i poniżej średniej z dwóch ostatnich
lat). Taki przebieg spójny jest z prognozami rządowymi26, które na lata 2019-2022 zakładają zmniejszanie się
dynamiki inwestycji sektora rządowego i samorządowego (w analizowanej zbiorowości znajdują się
przedsiębiorstwa zaliczane do tego sektora) równolegle ze ścieżką absorpcji finansowania unijnego.
Wykres 55 Stopa wzrostu inwestycji wg form
własności [w pp., r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]
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Wykres 56 Inwestycje wg form własności [indeks
jednopodst., 2015 r.=100, dane kwartalne, s.a.]
155
135

10

115
0

95
75

-10

55

-20
2014

2015

2016
2017
2018
2019
przedsiębiorstwa prywatne krajowe
zagraniczne
public zne
pozostałe
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

35
2009

2011

2013
2015
2017
2019
przedsiębiorstwa prywatne krajowe
zagraniczne
public zne
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

Rozwój przedsiębiorstw w II kw. b.r., podobnie jak i w I kw., wspierała nie tylko dobra koniunktura
wewnętrzna i wysoki popyt krajowy, ale i utrzymująca się odporność firm w Polsce na niekorzystne
sygnały z otoczenia zewnętrznego, w tym pogarszającą się koniunkturę w EU. Dynamicznie bowiem rosły
inwestycje zarówno w przedsiębiorstwach kierujących sprzedaż wyłącznie na rynki krajowe (wzrost
o 25% r/r w II kw., przy średnim wzroście w ostatnich 7 kwartałach wynoszącym blisko 20% r/r), jak
i w firmach zaangażowanych głównie w handel międzynarodowy. W II kw. obie te grupy firm w równym
stopniu złożyły się na wysoki wzrost inwestycji całego sektora przedsiębiorstw. Duży wpływ na dobre tempo
inwestycji drugi, kolejny kwartał, mają zwłaszcza wydatki inwestycyjne wyspecjalizowanych eksporterów

Podział średnich i dużych przedsiębiorstw na sektory własności opiera się na strukturze własności kapitału, a kryterium jest
przeważający udział we własności. Jest to ujęcie inne niż w rachunkach narodowych, gdzie do sektora finansów publicznych
(SFP) zalicza się jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Trzeba również mieć na uwadze,
że zbiorowość F-01/I-01 obejmuje oprócz średnich i dużych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw w ujęciu rachunków
narodowych, także przedsiębiorstwa klasyfikowane do SFP.
26 Aktualizacja Programu Konwergencji na 2019 r., https://www.gov.pl/attachment/f0c2064b-795f-4048-9fec-0855e480aa83
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(wzrost o 39% r/r). Natomiast do spadku dynamiki inwestycji w sektorze przedsiębiorstw przyczyniły się
głównie firmy eksportujące na mniejszą skalę.
Wykres 57 Wkład do wzrostu inwestycji według
udziału eksportu w przychodach [w pp., r/r, dane
kwartalne, ceny bieżące]

Wykres 58 Wkład do wzrostu inwestycji według
znaczenia wykorzystania środków unijnych [w pp.,
r/r, dane kwartalne, ceny bieżące]
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Wzrostowi inwestycji sprzyjają także czynniki niezwiązane z bezpośrednim napływem funduszy
unijnych - nadal rosną one głównie dzięki rozwojowi firm z branż o mniejszym znaczeniu finansowania
unijnego. Rola przedsiębiorstw z branż, do których kierowana jest większość środków pomocowych z UE
(i ich wkład we wzrost inwestycji sektora przedsiębiorstw) jest znacząca, ale nadal pozostaje relatywnie
niższa niż w szczycie poprzedniej perspektywy finansowej (w latach 2014-2015 grupa tych przedsiębiorstw
odpowiadała przeciętnie za ok. 55% wzrostu inwestycji SPN, a od początku ub.r. – za 1/3).
Ponieważ obniżenie wysokiej dynamiki wzrostu inwestycji w II kw. odnotowano na poziomie danych
zagregowanych sektora przedsiębiorstw, ale bez większych zmian sytuacji medianowej firmy, wskazuje
to na możliwe przesunięcia na krańcach rozkładu. Stabilna i wysoka, na tle przeciętnych wyników,
pozostaje m.in. mediana rozkładu dynamiki inwestycji. Względem poprzednich wyników nie zmieniła się
również koncentracja inwestycji (wg HHI) i udział inwestorów zwiększających inwestycje. Ten ostatni
współczynnik jest jednak niski - niższe wartości odnotowano jedynie w 2009 r. i w 2013 r.
Na dynamikę inwestycji w I półroczu wyraźny i dodatni wpływ miały również procesy związane z rotacją
próby i zmianą zbiorowości inwestorów. Czynnik ten dodał w sumie 2,8 pp. (6,4 pp. w I kw.) do dynamiki
inwestycji r/r w układzie narastającym (wkład stałej części próby wyniósł 16,8 pp.); głównie dzięki
inwestycjom przedsiębiorstw nowo włączonych do populacji objętej badaniem 27. Efekty te odzwierciedlają
procesy ekonomiczne związane z powstawaniem i rozwojem firm, ale w części mają również charakter stricte
statystyczny.

Mogą to być zarówno nowo powstałe firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, jak i istniejące przedsiębiorstwa, które
zaczęły spełniać kryteria niezbędne dla objęcia badaniem.
27
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Wykres 59 Dynamika inwestycji [w %, r/r, ceny
bieżące]
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3. Charakterystyka rodzajowa nakładów – dane finansowe, badania ankietowe
Przedsiębiorstwa nadal zwiększają wszystkie typy nakładów. Najszybciej w II kw. b.r. rosły inwestycje
w środki transportu (34,4% r/r)28 oraz nakłady budowlane (22,1% r/r). Intensywne inwestycje budowlane
prowadzą nie tylko przedsiębiorstwa publiczne, ale od początku tego roku także firmy sektora prywatnego.
Wzrost inwestycji sektora przedsiębiorstw wspierała również wysoka i stabilna od pięciu kwartałów
dynamika inwestycji w maszyny i urządzenia (10,5% r/r).
Wykres 61 Dynamika inwestycji w podziale
rodzajowym [r/r, w %, c. bieżące, dane kwartalne]

Wykres 62 Średnie kwartalne inwestycje na
maszyny i urządzenia [w tys. zł., na 1
zatrudnionego, ceny bieżące]
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Do obniżenia dynamiki inwestycji przedsiębiorstw w układzie rodzajowym przyczyniło się głównie
spowolnienie bardzo wysokiego w pop. kw. wzrostu nakładów budowlanych (w I kw. odnotowano ich
najsilniejszy od 2007 r. wzrost); głównie w przetwórstwie przemysłowym, energetyce oraz budownictwie.

Na większą skłonność do zakupu środków transportu mogły mieć wpływ nowe przepisy podatkowe wprowadzone od
początku b.r. zrównujące limity odpisów podatkowych w przypadku zakupu i innych form finansowania samochodów
osobowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa.
28
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Słabnący wzrost produkcji budowlano-montażowej (wzrost o 5,5% r/r w sierpniu i 5,7% we wrześniu wobec
średniego wzrostu o 9% r/r w pierwszym półroczu) może zapowiadać dalsze obniżanie inwestycji
budowlanych w przedsiębiorstwach (korelacja wyników produkcji budowlanej zwłaszcza z inwestycjami
budowlanymi przedsiębiorstw publicznych).
Charakter inwestycji jest zróżnicowany pomiędzy sektorami własności. W przedsiębiorstwach
prywatnych rozwój w II kw. b.r. był równomierny i wzrost inwestycji w równym stopniu wspierały
wydatki na wszystkie główne typy nakładów. Natomiast przedsiębiorstwa publiczne od blisko dwóch lat
nadal koncentrują się głównie na inwestycjach budowlanych, realizowanych m.in. dzięki napływowi
finansowania unijnego. Odnotowane w II kw. obniżenie tempa wzrostu inwestycji budowlanych w sektorze
przedsiębiorstw objęło głównie przedsiębiorstwa prywatne (17,7% r/r, 40,5% r/r w I kw., po wzroście o 6,6%
r/r w całym ub.r.), przy bardziej stabilnej dynamice wzrostu w przedsiębiorstwach publicznych (28,6% r/r,
32,2% r/r w I kw.).
Wykres 63 Udział działów PKD (w podziale na 75
działów) z dwucyfrowym nominalnym wzrostem
r/r inwestycji [w %]

Wykres 64 Wkład do stopy wzrostu inwestycji
według PKD [r/r, c. bieżące, dane kwartalne, w pp.]
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Zakres branżowy ożywienia inwestycji zmniejszył się, ale pozostaje szeroki. W II kw. br. dwucyfrowe
wzrosty inwestycji odnotowało 41 (tj. o 4 mniej kw./kw.) spośród 75 działów (54,6% liczby działów). Na
poziomie 8 branż PKD dwucyfrowe tempo wzrostu inwestycji odnotowano we wszystkich grupach poza
budownictwem, z tym że w większości przypadków inwestycje rosły już wolniej niż w I kw. Decydujący
wpływ na spadek dynamiki wzrostu inwestycji miały energetyka, przetwórstwo i usługi, w których
spowolnienie nastąpiło z bardzo jednak wysokiego poziomu w I kw. Wyraźnie pogorszyła się natomiast
aktywność inwestycyjna w budownictwie, w którym nastąpił nienotowany w tej skali od 201 r., nominalny
spadek nakładów (o 20,4% r/r). W dziale tym ograniczone zostały jednak tylko nakłady na nieruchomości,
natomiast silnie zwiększane są środki przeznaczane na maszyny i urządzenia oraz środki transportu.
Ponadto branża budowlana chętnie korzysta również z leasingu i wynajmu sprzętu. Utrzymanie potencjału
sektora budowlanego jest szczególnie istotne w obecnej fazie cyklu - ze względu na wysoki, zarówno w
sektorze publicznym, jak i prywatnym, popyt inwestycyjny na prace budowlane. Najdynamiczniej
rozwijającą się branżą był w II kw. transport, w którym dynamika inwestycji nadal przyspieszała (z 30,1%
r/r w I kw. b.r. do 35,9% r/r).
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Analizując problem struktury rodzajowej nakładów w dłuższej perspektywie warto zapytać, czy i gdzie
pojawia się w nich przestrzeń dla dalszego wzrostu nakładów na maszyny i urządzenia m.in. ze względu
na bardzo niski stopień robotyzacji i automatyzacji polskiego przemysłu. Mimo szybkiego przyrostu
liczby robotów w ostatnich latach Polskie firmy wypadają pod tym względem dużo słabiej nie tylko w
porównaniu z gospodarkami zachodnimi, ale też z krajami naszego regionu (wg danych Międzynarodowej
Federacji Robotyki za 2018 r., w Polsce na 10 tys. pracowników przypadają 32 roboty, a w Czechach 128, czy
na Słowacji 135). Wśród polskich przedsiębiorstw roboty najpowszechniej stosowane są w branży
motoryzacyjnej, chemicznej i metalowej29 (w usługach – w branży finansowej i ubezpieczeniach). Według
badań OECD30, w których szacowane jest ryzyko likwidacji miejsc pracy w skutku postępu automatyzacji i
robotyzacji, w Polsce jedna piąta stanowisk pracy powinna zostać całkowicie zautomatyzowana, a połowa
poważnie zmodyfikowana w efekcie wprowadzenia nowoczesnych technologii cyfrowych (w krajach OECD
odpowiednio – 14% i 32%). Także perspektywa podniesienia płacy minimalnej może dodatkowo
przyspieszyć inwestycje w zastępowanie pracy ludzkiej.

8,3
4,6

PKD

12,1

51,7

zatru
powiądnieni
GVC zania e

17,7

5,6
stosuje na dużą skalę
wprowadzi w przyszłości
nie korzysta:
(1) za drogie
(2) preferuje pracę człowieka
(3) z innych powodów
nie dotyczy - niezbędna praca człowieka
Źródło: AR NBP 2017
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Wyniki badania AR NBP sugerują jednak pewną powściągliwość w ocenie szybkości procesów
automatyzacji - ponad połowa firm nie widziała możliwości zastąpienia pracy człowieka w procesach
związanych z produkcją głównego produktu czy dostarczania usług (AR NBP 2017). W takich branżach jak
usługi, czy budownictwo, które bazują na pracy ludzkiej możliwości tej substytucji są jeszcze bardziej
ograniczone (po ok. 70% firm w tych branżach ocenia, że praca człowieka jest niezastępowalna). Na drugim
biegunie znalazły się jednak firmy duże, przemysłowe, funkcjonujące w ramach globalnych łańcuchów
wartości, które mają większe możliwości automatyzacji pracy i najczęściej już stosują takie rozwiązania na
szeroką skalę (m.in. z tego względu firmy te mogą być mniej wrażliwe na ewentualne regulacje płac
minimalnych). Natomiast analizowane w niniejszym raporcie dane finansowe przedsiębiorstw umożliwiają
jedynie potwierdzenie długoterminowego trendu wzrostowego szerzej pojmowanego uzbrojenia pracy w
przemyśle (przeciętne nakłady na maszyny i urządzenia na jednego pracownika).

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/inwestycja-w-roboty-przemyslowe-potrafi-zwrocic-sie-firmom-wciagu-roku-wideo,158305_2.html
30 „Future of Work 2019” OECD 2019
29
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4. Majątek trwały w przedsiębiorstwach
Coraz szybciej zwiększa się wartość majątku trwałego przedsiębiorstw31. W II kw. b.r. majątek trwały firm
przyrósł o 8,4% (r/r, ceny bieżące); tj. powyżej nominalnego tempa wzrostu PKB (7,5%). Na stan majątku poza wielkością realizowanych inwestycji, czy tempem amortyzacji - wpływają także działania
dezinwestycyjne i restrukturyzacyjne, w tym np. decyzje o sprzedaży składników majątku trwałego. Skala
restrukturyzacji majątku przedsiębiorstw, mierzona udziałem przychodów z jego zbycia w przychodach
ogółem, jednak jest niska i długookresowo maleje (blisko rekordowo niskiego poziomu z ub.r., nieco ponad
1‰)32. Historycznie niska jest równocześnie skala dezinwestycji (przychody ze zbycia inwestycji w relacji do
nakładów stanowią około 3%). Zjawisko to jest relatywnie silniejsze w budownictwie, a w ostatnim kwartale
skala dezinwestycji w tym sektorze dodatkowo wzrosła (z 8,9% średnio we wcześniejszych 3 miesiącach do
13,7%).
Wykres 67 Majątek trwały i PKB [w %, r/r, ceny
bieżące]
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5. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Przeważającą część środków rozwojowych przedsiębiorstwa przeznaczają na powiększanie majątku
trwałego (95,9% wydatków na inwestycje ogółem), dokonując zakupów głównie nowych środków trwałych
(91,2%). W II kw. 2019 r. jedynie 4,1% nakładów przedsiębiorstwa skierowały natomiast na zakup wartości
niematerialnych i prawnych. Ponadto udział ten w ostatnich dwóch latach obniżył się - do poziomów poniżej
średniej wieloletniej. Wśród inwestycji w wartości niematerialne i prawne przeważają zakupy
oprogramowania oraz licencje. Wciąż znacznie mniej środków firmy przeznaczają na patenty oraz prace
rozwojowe. W 2019 r. na takie cele przedsiębiorstwa wydały łącznie 13,8% nakładów na inwestycje (średnio
13% w ostatniej dekadzie). Warto tu uzupełnić, że wydatki na prace rozwojowe, które nie spełniają
warunków Ustawy o Rachunkowości (m.in. prace nie zostały niezakończone, bądź nie przewiduje się
31

Majątek trwały netto ze względu na ograniczenia dostępności danych są ujmowane łącznie z wartościami niematerialnymi i
prawnymi. Kategoria ta może więc być szczególnie w ostatnich kwartałach wrażliwa na wartość uprawnień do emisji C02.
(Majątek trwały=aktywa trwałe pomniejszone o należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe).
32 W historii epizody wzrostu tej relacji i jej wysokie odczyty zbiegały się z okresami dekoniunktury i nasilania się zjawisk
kryzysowych w gospodarce (kryzys 2008/2009, 2011 – perturbacje na rynku budowlanym w związku z kumulacją inwestycji
przed Euro 2012, czy osłabienie dynamiki inwestycji w 2016 r.).
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uzyskania przychodów z wdrożenia efektów tych prac) nie mogą być zaliczone do wartości niematerialnych
i prawnych i są wykazywane wśród kosztów operacyjnych.
Wykres 69 Inwestycje w wartości niematerialne i
prawne w relacji do inwestycji ogółem [w %, dane
kwartalne]

Wykres 70 Struktura inwestycji w wartości
niematerialne i prawne [w%, dane za I półrocze
każdego roku]
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6. Perspektywy aktywności inwestycyjnej – dane ankietowe
W świetle wyników SM NBP poziom aktywności inwestycyjnej w II połowie b.r., mimo pewnej poprawy
nastrojów wśród inwestorów kw./kw., pozostanie obniżony względem rezultatów z pierwszej połowy
roku. Wynika to głównie z wyraźnej rewizji w dół planów inwestycyjnych w grupie eksporterów. Z kolei
do wysokich poziomów, po przejściowo słabszym początku roku, może powrócić aktywność
inwestycyjna w firmach publicznych.
Wykres 71 Planowana zmiana wielkości nakładów
[saldo zmian, w pp., s.a.]
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Na niski poziom optymizmu inwestycyjnego wskazują przede wszystkim wskaźniki obrazujące planowaną
dynamikę nakładów, które pogarszają się od połowy ub.r. i wraz odczytami z poprzedniego kwartału są
najsłabsze od 2014 r. Ponadto, chociaż zainteresowanie przedsiębiorstw rozpoczynaniem nowych inwestycji
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wzrosło (wskaźnik nowych inwestycji wzrósł w IV kw. o 2,7 pp. kw./kw. do 24% i jego poziom jest wysoki),
to w ostatnich kwartałach silnie się ono waha, bez widocznej tendencji. W efekcie łączna ocena optymizmu
inwestorów w IV kw. wzrosła kw./kw., ale oceny cząstkowe nie dają podstaw do trwalszej poprawy
nastrojów inwestycyjnych.
Oczekiwany spadek dynamiki inwestycji w drugiej połowie roku ma wyraźny związek z pogorszeniem
się planów inwestycyjnych przedsiębiorstw eksportujących. W tej grupie przedsiębiorstw można się
spodziewać wyraźnego spowolnienia inwestycji, bądź nawet ich spadku do końca tego roku. Plany na
dwa ostatnie kwartały tego roku wskazują bowiem, że eksporterzy częściej planowali redukcję niż wzrost
skali inwestycji (ujemne saldo odpowiedzi), a tylko nieco lepszy (zbliżony do poziomu neutralnego) może
być wynik dla całego roku. Rewizja planów inwestycyjnych może wynikać m.in. silniejszego w tych firmach,
i najgłębszego od 2012 r., spadku wykorzystania zdolności wytwórczych oraz widocznego, od początku tego
roku, wyraźnego pogorszenia oczekiwań popytowych.
Wykres 73 Planowana zmiana wielkości nakładów
a działalność eksportowa [saldo zmian, w pp., s.a.]

Wykres 73 OPTIN wg form własności [w %, s.a.]
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Osłabienia aktywności inwestycyjnej w II połowie roku można oczekiwać w przedsiębiorstwach sektora
prywatnego. Wskazuje na to przede wszystkim niski poziom optymizmu w prognozach zmian skali
planowanych inwestycji; zwłaszcza dotyczących IV kwartału. Saldo planowanych zmian skali kwartalnych
inwestycji, po silnym spadku w III kw., utrzymuje się w pobliżu neutralnego poziomu zerowego (najsłabszy
wynik od 2013 r.). Podobnie obniżony jest również poziom optymizm w planach całorocznych. Prognozy te
pozostały jednak dodatnie. Oczekiwania inwestorów prywatnych od początku ub.r. są jednak rozbieżne
(spadek optymizmu od początku 2018 r.) z realizacją widoczną w danych finansowych SPN (wzrost
dynamiki inwestycji od początku 2018 r.).
Korzystnie przedstawiają się natomiast perspektywy inwestycyjne dla przedsiębiorstw sektora
publicznego, w których, po przejściowo słabszym początku roku, aktywność inwestycyjna może powrócić
do wysokich poziomów. Świadczy o tym wzrost i wysoki poziom wskaźnika nowych inwestycji (nowe
inwestycje rozpocznie 41% firm publicznych, tj. najwięcej od dekady). Optymistyczne są również
oczekiwania dotyczące dynamiki nakładów zaplanowanych na IV kw. i cały 2019 r. - odnotowano jedynie
niewielkie zmiany w tych planach. Rekordowo wysoka (dane od 2012 r.) łączna ocena optymizmu
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inwestycyjnego w przedsiębiorstwach publicznych sugeruje, że w drugiej połowie roku aktywność
inwestycyjna w tej grupie firm może, po nieco słabszym początku roku, poprawić się.
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Ceny producentów
W II kw. 2019 r. ceny produkcji globalnej sektora przedsiębiorstw niefinansowych (szacowane na
podstawie wskaźników cen produkcji globalnej z wyłączeniem Rolnictwa, Działalności finansowej i
ubezpieczeniowej oraz Administracji publicznej, Edukacji i Opieki zdrowotnej) rosły w umiarkowanym
tempie 2,1% r/r, tj. o 0,3 pp. wolniej niż w poprzednim kwartale. Pośród analizowanych sekcji najwyższą
dynamikę cen odnotowano w Zakwaterowaniu i gastronomi (4,2% r/r, wobec 3,7% r/r w I kw.) oraz w
budownictwie (3,9% r/r), w którym nastąpiło obniżenie dynamiki cen (z 4,3% r/r w I kw. br.). Spowolnienie
dynamiki cen produkcji w II kw. br. jest zgodne z ocenami formułowanymi przez przedsiębiorstwa
ankietowane w poprzedniej edycji SM NBP 33.
Do spowolnienia wzrostu cen produkcji w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych przyczyniło się
wyraźne obniżenie tempa wzrostu cen produkcji globalnej w przemyśle w II kw. 2019 r. (do 1,5% r/r wobec
2,4% r/r w poprzednim kwartale), którego udział w generowaniu produkcji jest największy34. W rezultacie
wkład sekcji przemysłowych do dynamiki cen produkcji sektora przedsiębiorstw obniżył się do 0,6 pp.
wobec 1,2 pp. w I kw. br. Jednocześnie wkład sekcji usługowych od połowy ub.r. jest relatywnie stabilny.
Wykres 73 Roczna dynamika wskaźnika cen
produkcji globalnej, zużycia pośredniego oraz PPI
[w %]
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Wykres 74 Wpływ zmian cen w sekcjach na
dynamikę cen produkcji globalnej w sektorze
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Dane za lipiec oraz sierpień wskazują na dalsze spowalnianie tendencji wzrostowej cen produkcji
sprzedanej w przemyśle w III kw. br. (w ujęciu rocznym). Wskaźnik PPI obniżył się bowiem z 2,5% r/r w
I kw. 2019 r., do 1,5% r/r II kw. i przeciętnie 0,6% r/r w lipcu oraz sierpniu br. Największy wpływ na spadek
dynamiki PPI w tym okresie miało spowolnienie wzrostu cen produkcji sprzedanej dóbr związanych z
energią: z 7,5% r/r w I kw. br. do 1,8% r/r w sierpniu br. W największym stopniu przyczynił się do tego spadek
notowań cen ropy naftowej na rynku światowym (w ujęciu rocznym). Trendem spadkowym
Wskazywało na to obniżenie się (względem poprzedniego kwartału) zarówno wskaźnika cen bieżących za II kw., jak i
przeciętnego prognozowanego przez firmy wzrostu cen produkcji.
34 38% produkcji całej gospodarki i 45% produkcji po wyłączeniu rolnictwa, sektora finansowego i usług publicznych, wg danych
za 2018 r.
33
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charakteryzowała się również dynamika cen dóbr zaopatrzeniowych (spadek z 2,3% r/r w I kw. br. do -0,1%
r/r w sierpniu br.). Z kolei obserwowana jeszcze w II kw. br. tendencja spadkowa dynamiki PPI dóbr
inwestycyjnych oraz trwałych dóbr konsumpcyjnych – charakteryzujących się wysokim udziałem eksportu
w sprzedaży – uległa odwróceniu, a ceny tych kategorii produkcji wzrosły w sierpniu do odpowiednio 1%
r/r oraz 1,5% r/r. Dodatnio na ceny produkcji oferowanej na rynkach zagranicznych oddziaływała sierpniowa
deprecjacja złotego względem euro, w którym rozliczna jest większość polskiego eksportu. Na relatywnie
stabilnym poziomie kształtowało się natomiast tempo wzrostu cen – charakteryzujących się relatywnie
dużym udziałem sprzedaży na rynek wewnętrzny – nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (1% r/r).
Wykres 75 Roczna dynamika wskaźnika PPI w
głównych grupowaniach przemysłowych [w %]
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Źródło: Szybki Monitoring NBP, Bloomberg

Wolniejszy wzrost cen dóbr energetycznych oraz zaopatrzeniowych (wytwarzanych przez przemysł)
przyczynił się do obniżenia o 0,4 pp. rocznej dynamiki deflatora zużycia pośredniego sektora
przedsiębiorstw35 – do 1,7% r/r w II kw. 2019 r. Spadek dynamiki cen zaopatrzenia, był zatem nieco większy
niż w przypadku cen produkcji. W rezultacie nastąpiła niewielka poprawa ceny relatywnej produkcji, co
wpłynęło dodatnio na kształtowanie wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej sektora
przedsiębiorstw (spowalniając, w stosunku do I kw. 2019 r., jego spadek o 0,3 pp. – por. rozdział Sytuacja
finansowa)
Na spowolnienie dynamiki cen produkcji w przemyśle w III kw. wskazują również oceny dokonane przez
podmioty ankietowane w ramach SM NBP. Obniżył się bowiem, względem poprzedniego kw. br., wskaźnik
presji cenowej dla przemysłu. Presja cenowa spadła także w budownictwie, w którym saldo przedsiębiorstw
obserwujących wzrost oraz spadek cen produkcji pozostało jednak najwyższe pośród głównych
analizowanych sektorów gospodarki (30 pkt. vs 20 pkt. w całej próbie). Analogiczny wskaźnik dla sektora
usługowego pozostał natomiast na zbliżonym poziomie do odnotowanego w poprzednim kwartale.

Deflatora zużycia pośredniego wg Rachunków Narodowych, z wyłączeniem rolnictwa, sektora finansowego oraz sektora
publicznego.
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Wykres 77 Oczekiwania zmian cen produkcji
własnej oraz cen materiałów i surowców w
przyszłym kwartale [w pp.]
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Prognozy SM NBP na IV kw. 2019 r. wskazują natomiast na niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu cen
produkcji oraz cen zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym. Lekko wzrósł bowiem odsetek
przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu cen oferowanych produktów i przewyższa on obecnie udział
firm spodziewających się spadku cen o 45%, wobec 43% w poprzednim kwartale 36. Nieco wyższa niż w
poprzednim badaniu (o 0,2 pp., s.a.) jest również średnia oczekiwana podwyżka cen produkcji. Do wzrostu
cen produkcji przyczynić się mogą drożejące materiały i surowce, a skala prognozowanych podwyżek cen
zaopatrzenia wykorzystywanego przez ankietowane w SM NBP podmioty jest zbliżona do wielkości
prognozowanych podwyżek cen produkcji własnej. Może to oznaczać, że do ewentualnego przyspieszenia
dynamiki cen produkcji w IV kw. będą się przyczyniać także inne czynniki niż tylko rosnące koszty
zaopatrzenia.
Znaczenie cen zaopatrzenia dla kształtowania cen produkcji uległo jednak zmniejszeniu, przy wzroście
roli kosztów pracy. Lekko obniżył się bowiem wskaźnik przeniesienia wzrostu cen surowców na ceny
produkcji37, a tendencja spadkowa tego wskaźnika utrzymuje się od trzech kwartałów. Wyraźnie spadł także
odsetek podmiotów (o 20 pp. względem I kw. br. , do 27% obecnie) deklarujących, że głównym czynnikiem
mogącym wpłynąć na ceny produkcji są koszty materiałów, surowców i komponentów 38. Znaczenie cen
zaopatrzenia uległo redukcji względem I kw. br.; głównie w wyniku zmniejszenia się obaw o wzrost cen
zarówno energii elektrycznej, jak i surowców, materiałów oraz komponentów. Jednocześnie zwiększył się w
tym czasie udział podmiotów deklarujących (o 3 pp., do 18%) dominujący wpływ kosztów pracy na
kształtowanie cen produkcji; i to pomimo obniżenia prognozowanego wzrostu wynagrodzeń w SM NBP (por
rozdział: Koszty pracy i wydajność). Koszty zaopatrzenia, w tym ceny energii, pozostają jednak
najważniejszym czynnikiem mogącym wpłynąć w przyszłości na ceny produkcji– zgodnie z deklaracjami
przedsiębiorstw SM NBP. Do analogicznych wniosków prowadzi analiza odpowiedzi przedsiębiorstw
Jest to poziom zbliżony do obserwowanego przez ostatnie półtora roku (z wyłączeniem nietypowego I kw. 2019 r., kiedy firmy
spodziewały się skokowego wzrostu cen energii), relatywnie wysoki na tle ostatnich pięciu lat.
37 odsetek przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu cen produkcji pośród podmiotów oczkujących wzrostu cen materiałów
i surowców
38 Oczekiwania na I kw. 2019 r. były formułowane w momencie nasilania się obaw o skokowy wzrost cen energii elektrycznej,
przed wprowadzeniem rozwiązań administracyjnych mających na celu ograniczenie wpływu rosnących kosztów produkcji
energii na ceny prądu.
36
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SM NBP na pytanie o bariery funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lekko obniżył się bowiem odsetek firm
wskazujących na koszty zaopatrzenia (do 8,1%, wobec 8,9% w poprzednim kwartale oraz 12,3% w SM NBP
na I kw. br.). Wyraźnie wzrósł natomiast udział podmiotów obawiających się wzrostu kosztów pracy (7,6%
r/r, wobec 5,5% w poprzednim kwartale). Koszty zaopatrzenia oraz koszty pracy są obecnie, poza
przepisami, najczęściej wymienianymi barierami mogącymi zagrozić funkcjonowaniu ankietowanych
podmiotów.
Prognozy przedsiębiorstw SM NBP na 12 miesięcy wskazują na nieco silniejszy - niż oczekiwano w
poprzednim kwartale - wzrost inflacji cen producenta. Lekko wzrósł odsetek przedsiębiorstw oczekujących
wzrostu cen (o 3 pp., do 49%), przy relatywnie stabilnym udziale firm oczekujących spadku cen (4%).
Niewielki wzrost udziału firm spodziewających się wzrostu cen odnotowano w większości analizowanych
sekcji. Podobnie jak w poprzednim kwartale najczęściej podwyżki były planowane w energetyce (72% firm),
w budownictwie (56%) oraz w handlu (57%). Relatywnie rzadziej przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu
cen w przetwórstwie przemysłowym (48%), w transporcie (36%) i pozostałych usługach (43%).
Wykres 79 Prognozy CPI w perspektywie roku
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Wyniki SM NBP wskazują na utrzymywanie się oczekiwań inflacyjnych CPI (w horyzoncie 12 miesięcy)
na zbliżonym poziomie co w poprzednich dwóch kwartałach. Wprawdzie lekko wzrósł (względem
poprzedniego badania) odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy – niż w lipcu br. – wzrost cen
konsumenta, zwiększył się jednak także udział podmiotów spodziewających się wolniejszego wzrostu cen.
Na tle danych historycznych z ostatnich pięciu lat oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw są obecnie
relatywnie wysokie, choć nieco niższe niż w grudniu ub.r., w którym firmy spodziewały się skokowego, z
początkiem 2019 r., wzrostu cen energii elektrycznej.
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W II kw. 2019 r. struktura sumy bilansowej uległa jedynie niewielkim zmianom w relacji do
poprzedniego kwartału. Zasadniczym składnikiem pasywów sektora przedsiębiorstw pozostały kapitały
własne (wzrost o 5,0% r/r), przy nieco wolniejszym – niż w poprzednim kwartale – wzroście zadłużenia (7,7%
r/r). Po raz pierwszy od końca 2016 r. dynamika zobowiązań długoterminowych była wyższa niż
krótkoterminowych (głównie jako efekt silnego spadku tempa wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
z 10% r/r w ubiegłym kwartale do 3,9% r/r obecnie). Z jednorazowego wolniejszego wzrostu zobowiązań
krótkoterminowych niż długoterminowych dla koniunktury nic nie wynika, należy jednak mieć na uwadze,
że wprowadzane zmiany w zakresie ograniczania zatorów płatniczych (szerzej o zmianach prawnych w
ramce nr 3) mogą przełożyć się na skrócenie okresu regulowania zobowiązań handlowych i w rezultacie
poprawić płynność w znacznej części przedsiębiorstw. Zmiany tempa wzrostu składowych zobowiązań
przełożyły się na wyhamowanie – obserwowanych w ostatnich kwartałach – zmian ich terminowej struktury.
Po usunięciu wahań sezonowych odnotowano niewielki wzrost średniego (i medianowego) poziomu
samofinansowania. Z kolei odsetek przedsiębiorstw z ujemnymi kapitałami własnymi (wartość zobowiązań
i rezerw na zobowiązania przekracza wartość aktywów przedsiębiorstwa) pozostał na jednym z niższych
historycznie poziomów tj. 5,4% populacji39. W wyraźnym długookresowym trendzie spadkowym pozostaje
wskaźnik zadłużenia ogólnego w grupie przedsiębiorstw znajdujących się w 10 percentylu firm o
największym zadłużeniu (z oznakami powolnego spadku udziału zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
w sumie pasywów).
Średni wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie majątku trwałego po raz kolejny
obniżył się i obecnie znajduje się na poziomie nieco powyżej 80%, przy jednocześnie wysokiej wartości
medianowej wskaźnika (powyżej 110% z tendencją do wzrostu). Ponad połowa przedsiębiorstw całość
aktywów trwałych oraz część majątku obrotowego finansuje kapitałami własnymi.
Średni wskaźnik trwałości finansowania, obrazujący długoterminowe zaangażowanie kapitałów (kapitały
obce długoterminowe oraz własne) w finansowanie działalność lekko wzrósł w relacji kwartalnej (pozostając
jednak na jednym z niższych poziomów od 2010 r.). Wzrost wskaźnika należy wiązać z przyspieszeniem
wzrostu zadłużenia długoterminowego (względem zobowiązań krótkoterminowych) i jego udziału w sumie
bilansowej sektora przedsiębiorstw. Rentowność kapitałów własnych, w efekcie silniejszego wzrostu (r/r)
wyniku netto niż kapitałów własnych lekko wzrosła, pozostając jednak poniżej swojej średniej z ostatnich
10-lat.
W ujęciu przekrojowym najwyższe (ale nierosnące) wykorzystanie dźwigni finansowej, sięgające
historycznego maksimum, obserwuje się w Transporcie (64%), natomiast w Energetyce (41%) odnotowano
lekkie obniżenie, po okresie bardzo dynamicznego wzrostu zadłużenia do historycznie wysokiego poziomu,
biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki branży. Wysoki poziom dźwigni finansowej w Transporcie ma

Populacja przedsiębiorstw o ujemnych kapitałach tylko w okresie od połowy 2015 r. do końca pierwszej połowy 2019 r.
dotyczyła nieco ponad 5% badanych firm. Są to przedsiębiorstwa, które mają niewielki wkład do wielkości zagregowanych np.
przychodów, zadłużenia kredytowego (udział nie przekracza 5% w przypadku przychodów i pozostaje trwale poniżej 2% w
odniesieniu do sumy bilansowej)
39
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źródło we wciąż wysokim popycie na usługi świadczone przez tę branżę, co wzmacnia potrzebę inwestycji
we flotę samochodową finansowaną w zasadniczym stopniu ze źródeł zewnętrznych obcych
(długoterminowych głównie kredytów i pożyczek, ale i krótkoterminowych, obie kategorie wzrosły w
tempie odpowiednio 7,0% i 12,3%). Rosnąca wartość majątku przyczynia się z kolei do wzrostu biernych
RMK (16% r/r)40, co skutkuje wysokim udziałem zobowiązań w sumie bilansowej. Na obserwowane
wyhamowanie wzrostu wykorzystania dźwigni wśród firm transportowych oddziaływało przyspieszenie
tempa wzrost kapitału własnego niemal 8% r/r. Z kolei w Energetyce, za wyhamowaniem wzrostu
wykorzystania dźwigni finansowej kryje się silny spadek tempa wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
(z 49% r/r w I kw. br. do 13% r/r obecnie).
Wykres 80 Dynamika zmian pasywnej strony
bilansu sektora przedsiębiorstw i struktura
wpływu jej głównych składowych [w %, r/r]

Wykres 81 Wskaźnik zadłużenia
i wskaźnik trwałości finansowania

ogólnego

72

7,5
51

70

5,5

68

50

3,5

66

1,5

49

-0,5
2014

2015

2016
2017
2018
pozostałe zobowiązania
zobow. z tytułu dostaw i usług
kredyty i pożyczki
kapitały własne
suma bilansowa

2019

Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

64

48

62
2014

2015

2016

2017

2018

2019

wsk. zadłużenia ogólnego s.a. [mediana] - lewa oś
wsk. zadłużenia ogólnego s.a. - lewa oś
wsk. trwałości finansowania s.a. [mediana]
wsk. trwałości finansowania s.a.
Źródło: wyniki finansowe, dane GUS, opracowanie NBP

W II kw. 2019 r. zadłużenie kredytowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyło się o 7,4% r/r
(w tempie powyżej 10-letniej średniej), a jego udział w źródłach finansowania pozostał na poziomie
15,2%. W świetle informacji o (niewielkim) wzroście restrykcyjności polityki kredytowej banków względem
firm41 w II kw. br. i braku zmian w popycie na kredyt obserwowanym przez banki, tempo wzrostu zadłużenia
kredytowego sektora przedsiębiorstw można uznać za wysokie. Utrzymuje się stabilnie niskie
prawdopodobieństwo przyspieszenia akcji kredytowej. Odchylenie wskaźnika kredytu dla przedsiębiorstw
od długoterminowego trendu (tzw. luka kredytowa) pozostaje lekko ujemne.
Z analizy struktury zmian zadłużenia widać, że wkład zadłużenia kredytowego długoterminowego wobec
krótkoterminowego do wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ogółem był większy. Z kolei wkład

Bierne RMK firm transportowych są pozycją bardzo obszerną, przy czym ich wzrost jest związany z m.in. efektem wysokich
opłat leasingowych, przyszłych kosztów związanych z remontem środków transportu do stanu w jakim był w momencie
rozpoczęcia umowy leasingu, przyszłych płatności podatkowych lub rezerw związanych z operacyjną działalnością
przedsiębiorstw.
41 Decyzje o zaostrzeniu warunków były – zdaniem banków – podyktowane wzrostem kosztów finansowania się na rynkach
finansowych. Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2019_3.pdf
40
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wzrostu zadłużenia kredytowego i pożyczkowego ogółem do wzrostu sumy bilansowej sektora
przedsiębiorstw wciąż jest na relatywnie niskim poziomie.
Według danych NBP ze sprawozdawczości banków42 dynamika kredytów inwestycyjnych lekko
przyspieszyła. Wzrost zadłużenia43 z tyt. kredytów inwestycyjnych (4,7% r/r, dane miesięczne) wynikał z
przyspieszającego wzrostu wielkości udzielonych kredytów stricte inwestycyjnych (4,3% r/r), czemu jednak
towarzyszy coraz wolniejsze tempo wzrostu wielkości kredytów przeznaczonych na inwestycje w
nieruchomości (5,5% r/r)44. Mimo że wciąż wysokie, to spada tempo wzrostu zadłużenia o charakterze
bieżącym (wzrost o 6,8% r/r, dane miesięczne), a jego udział w całości zadłużenia sięga 42,7%.
Odsetek kredytobiorców i pożyczkobiorców pozostaje niski biorąc pod uwagę wieloletnie obserwacje
próby. W II kw. br. z kredytów i pożyczek korzystało ok. 66% populacji objętej sprawozdawczością GUS.
Około 36% przedsiębiorstw korzysta z kredytów i pożyczek zarówno krótko-, jak i długoterminowych.
Koncentracja zadłużenia kredytowego i pożyczkowego pozostaje wysoka. Deklaracje przedsiębiorstw
(SM NBP) wskazują, że udział kredytobiorców w najbliższym kwartale nie zmieni się znacząco45.
Wykres 82 Dynamika zadłużenia z tytułu kredytów
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W II kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt nie uległ większym zmianom w relacji
kwartalnej i pozostał niski – jedynie około 17% badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt. Po raz
kolejny spadł odsetek zaakceptowanych wniosków – poniżej 80% firm otrzymało pozytywną decyzję
kredytową. W ok. 44% przyczyną negatywnej decyzji kredytowej był brak zdolności kredytowej. Wzrósł

42

W sprawozdawczości banków (NBP) obowiązuje szersze ujęcie sektora przedsiębiorstw niż w sprawozdawczości
przedsiębiorstw (GUS), co wraz z innymi różnicami skutkuje tym, że oba źródła danych należy traktować komplementarnie.
43 Dane za lipiec 2019 r.
44 Wkład tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nieruchomości do tempa wzrostu kredytów o charakterze
inwestycyjnym pozostaje wyraźnie wyższy od wkładu tempa wzrostu kredytów stricte inwestycyjnych. Szerzej: Statystyka
pieniężna i bankowa www.nbp.pl
45 Wskaźnik korelacji między odsetkiem kredytobiorców w obu analizowanych populacjach wykazuje zbieżność na poziomie
ponad 50%.
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odsetek odmów z powodu tzw. czynników niezależnych od przedsiębiorstwa, co należy rozumieć jako m.in.:
brak historii kredytowej, niewłaściwą (niedostateczną) dokumentację finansową lub dotyczącą projektu na
jakie poszukiwane jest finansowanie46.
W ujęciu przekrojowym w III kw. br. o lekkim pogorszeniu dostępności finansowania bankowego
poinformowały zarówno duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób, jak i sektor MSP (tu
dostępność pozostaje niższa w porównaniu do sektora dużych firm). Z największymi i rosnącymi
trudnościami w dostępie do finansowania bankowego borykają się przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do
50 osób. Wyraźnie obniża się wysoki - znacznie powyżej średniego - popyt na kredyt firm budowlanych, ale
podobnie jak w poprzednich kwartałach dostępność kredytu wciąż jest tu niższa niż w pozostałych sekcjach.
Poprawę dostępności finansowania bankowego odnotowano natomiast w Transporcie.
Badane przedsiębiorstwa preferują środki własne w finansowaniu nowych inwestycji. W przypadku
połowy, spośród ok. 21% przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w nadchodzącym
kwartale, źródłem finasowania będą środki własne. Kredyt bankowy pozostaje wyraźnie rzadszym, o
obniżającym się znaczeniu, źródłem finansowania inwestycji. Nieco częściej wyrażane przez badane firmy
zainteresowanie finansowaniem inwestycji z innych źródeł może oznaczać dalsze wykorzystywanie np.
leasingu.
Wykres 84 Odsetki złożonych i zaakceptowanych
wniosków kredytowych

Wykres 85 Źródła finansowania nowych inwestycji
[w odsetku podmiotów planujących rozpoczęcie
inwestycji]
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Według prognoz SM NBP zainteresowanie firm finansowaniem działalności kredytem bankowym
w IV kw. 2019 r. może się lekko obniżyć. Przedsiębiorstwa rzadziej niż w ubiegłym kwartale zapowiadają
wzrost popytu na kredyty (spadł odsetek firm, które zamierzają zwiększyć zadłużenie kredytowe w
niewielkim stopniu, jak i tych, które planują zwiększyć znacząco zadłużenie kredytowe). Niskie
prawdopodobieństwo wzrostu dynamik kredytu dla przedsiębiorstw wspierają zapowiedzi sektorów,
których łączny udział w wolumenie kredytów sięga niemal 80%. Niski, nierosnący deklarowany popyt na
kredyt utrzymuje się bowiem w Przetwórstwie przemysłowym, Usługach oraz Handlu. Historyczna
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Szerzej w raporcie: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2019_3.pdf
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sprawdzalność prognoz wzrostu zadłużenia każe oczekiwać, że w nadchodzącym kwartale maksymalnie
nieco ponad 50% firm wyrażających plany ubiegania się o kredyt faktycznie złoży wnioski kredytowe.
Wykres 86 Wskaźnik prognoz popytu na kredyt47

Wykres 87 Wskaźniki obsługi zadłużenia z
nadwyżki finansowej [dane kwart. w pkt.] na tle
deklarowanej
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W II kw. 2019 r. wskaźnik obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki finansowej48 był
wysoki i jednocześnie wzrósł (na poziomie medianowego przedsiębiorstwa wzrósł zarówno w ujęciu
kwartalnym, jak i rocznym)49. Na poprawę wskaźnika wpłynął wzrost wyniku finansowego netto sektora
przedsiębiorstw oraz wyraźny spadek obciążeń z tytułu rat kapitałowych i odsetek50.
Z kolei z badania SM NBP wynika, że w kolejnym, tj. III kw. 2019 r. według ankietowanych
przedsiębiorstw zdolność do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego pogorszyła się; zarówno w
relacji kwartalnej, jak i rocznej. Wciąż jednak nieco ponad 93% badanych firm deklaruje terminową
obsługę kredytów. O spodziewanym pogorszeniu zdolności do obsługi zadłużenia informowały
przedsiębiorstwa w swoich prognozach już w ubiegłym kwartale. W ujęciu przekrojowym, prognozy
pogorszenia zdolności obsługi zadłużenia wyrażały wszystkie klasy zatrudnienia, i z wyjątkiem klasy
przedsiębiorstw zatrudniających ponad 2000 osób, prognozy te znalazły odzwierciedlenie w deklaracjach

Dynamika kwartalna kredytów i innych należności pozostałych monetarnych instytucji finansowych na danych NBP dla II kw.
2019 r. dotyczy danych za kwiecień 2019 r.
48 W przypadku wskaźnika skorygowanego, mianownik stanowi sumę rat kapitałowych i odsetek, które przedsiębiorstwa
faktycznie, w danym okresie rozliczeniowym wypłaciły skorygowano in minus o duże, jednorazowe, jednostkowo poniesione
wypłaty. Wypłaty o których mowa mogły wynikać z m.in.: spłaty całości zadłużenia wobec banków lub innych przedsiębiorstw
niefinansowych, wykupu obligacji, zwrotu środków pobranych ze wspólnego rachunku w ramach cash poolingu. Nowy wskaźnik
policzono po usunięciu pojedynczych wydatków przekraczających 15 mln zł. Tego rodzaju duże spłaty, przy jednoczesnej
niewielkiej zmianie wielkości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek dotyczą m.in. przedsiębiorstw z działu „Dzierżawa i
wynajem”.
49 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F-01/I-01.
50 Spadek obciążeń z tytułu rat wynika jednej strony z utrzymujących się niskich stóp procentowych, determinujących koszt
kredytu, z drugiej z tempa wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek dostosowanego do możliwości obsługi tego
zadłużenia przez kredytobiorców (zarówno dynamika przychodów ze sprzedaży, jak i dynamika wartości dodanej przekraczają
dynamikę zadłużenia kredytowego i pożyczkowego).
47

47

Szybki Monitoring NBP

Finansowanie działalności

dotyczących III kwartału. Wśród firm najmniejszych, mimo pogorszenia, wciąż ponad 90% podmiotów
terminowo obsługuje zadłużenie kredytowe. Najniższą zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego mimo
niewielkiej poprawy w III kw. br. utrzymują firmy budowlane. Z kolei pogorszenie obsługi zadeklarowały
firmy usługowe.
Perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, pogorszenie koniunktury w Niemczech, a także widmo wojen
handlowych wydają się nie mieć wpływu na sytuację płynnościową i zdolność sektora przedsiębiorstw do
regulowania zobowiązań wobec banków i kontrahentów (szerzej o ocenie wpływu otoczenia zewnętrznego
na przedsiębiorstwa w Rozdziale: Sprzedaż i uwarunkowania popytowe).
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Płynność i regulowanie zobowiązań
W II kw. 2019 r. średnie, jak i medianowe wartości wskaźników płynności sektora przedsiębiorstw – po
usunięciu wahań sezonowych – lekko obniżyły się w relacji rocznej, ale wzrosły w relacji kwartalnej.
Sytuację płynnościową sektora przedsiębiorstw można określić jako dobrą, biorąc pod uwagę bliskie
wartościom referencyjnym średnie poziomy wskaźników płynności 51.
W układzie przekrojowym, w II kw. 2019 r., niewielki spadek płynności odnotowano w Górnictwie i
Usługach (w obu sekcjach odnotowano spadek dynamiki inwestycji krótkoterminowych). Wzrost
wskaźników płynności odnotowano w Energetyce, Handlu oraz wśród firm zajmujących się dostawą wody
i odprowadzaniem ścieków. Wśród firm przemysłowych poprawę płynności odnotowały branże zajmujące
się produkcją maszyn i urządzeń oraz zajmujące się produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i
optycznych (tu płynność osiągnęła jeden z historycznie wysokich poziomów). Z kolei wśród branż
spożywczych z dużym udziałem przychodów z eksportu tj. przedsiębiorstw zajmujących się
przetwarzaniem i konserwowaniem owoców oraz wytwarzaniem wyrobów mleczarskich widoczny był
niewielki spadek płynności gotówkowej, której towarzyszył spadek rentowności sprzedaży (kw/kw oraz r/r).
Utrzymało się zróżnicowanie sytuacji finansowej w ramach budownictwa. Firmy budowlane zajmujące się
wznoszeniem budynków utrzymały płynność gotówkową na wysokim poziomie (wyraźnie powyżej średniej
dla populacji), czemu służy utrzymujący się popyt m.in. na lokale mieszkaniowe, nawet w sytuacji rosnących
cen. Na relatywnie słabszą zagregowaną sytuację płynnościową Budownictwa – biorąc pod uwagę cały
sektor przedsiębiorstw – wpływa gorsza sytuacja płynnościowa w branżach zajmujących się robotami
specjalistycznymi oraz wykonywaniem prac inżynierii lądowej i wodnej (w obu działach wskaźniki
płynności I st. pozostają wyraźnie niższe).
Wykres 88 Wskaźniki płynności finansowej (III st.),
szybkiej (II st.) i gotówkowej (I st.) [w pkt.]

Wykres 89 Mediany wskaźników płynności
finansowej (III st.), szybkiej (II st.) i gotówkowej
(I st.) [w pkt.]
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Spadek płynności wśród przedsiębiorstw o najwyższych poziomach płynności (przy braku większych
zmian lub nawet wzroście wskaźników w firmach charakteryzujących się niższą płynnością) przełożył się
na spadek – do jednego z niższych poziomów od 10 lat – udziału w zagregowanej wartości inwestycji
krótkoterminowych (w tym środków pieniężnych) inwestycji krótkoterminowych pozostających w
dyspozycji firm najbardziej płynnych. Odsetek przedsiębiorstw utrzymujących bezpieczny poziom
płynności gotówkowej52 tj. powyżej 0,2 lekko wzrósł. Bardzo wolno spada natomiast odsetek przedsiębiorstw
o niskiej płynności, tj. poniżej 0,1.
Na obserwowane niskie tempo wzrostu inwestycji krótkoterminowych w całym sektorze (wzrost o 2,6 %
r/r)53 duży wpływ mają obecnie zmiany akumulacji tej kategorii aktywów w klasie przedsiębiorstw o
najwyższej płynności54 (w czwartym kwartylu przedsiębiorstw sklasyfikowanych wg. płynności gotówkowej
inwestycje krótkoterminowe spadły o 2,7% r/r, a środki pieniężne o 5,6% r/r).
Według danych NBP na tempo akumulacji środków pieniężnych przedsiębiorstw na rachunkach bankowych
ogółem (8,4% r/r, dane miesięczne) wpłynęło przyspieszenie tempa wzrostu depozytów w segmencie lokat
bieżących (wzrost o 13,7% r/r, dane miesięczne). Spadła natomiast wielkość środków utrzymywanych na
lokatach terminowych (-2,3% r/r, dane miesięczne)55. Niskie oprocentowanie lokat oraz realizowane
inwestycje przedsiębiorstw, których preferowanym źródłem finansowania pozostają środki własne, obniżają
zainteresowanie przedsiębiorstw zwiększaniem sald na rachunkach bankowych. Odchylenie wskaźnika
depozytów sektora przedsiębiorstw od długoterminowego trendu pozostaje lekko ujemne.
Wykres 90 Dynamika składowych wskaźników
płynności [w %.]

Wykres 91 Depozyty przedsiębiorstw [w %, dane
miesięczne, r/r]
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Opis wartości referencyjnych zamieszczono w Aneksie
W skład inwestycji krótkoterminowych wchodzą środki pieniężne, papiery wartościowe (w tym również udziały, pożyczki) i
pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Środki pieniężne i papiery wartościowe stanowią około 98%-99% inwestycji
krótkoterminowych. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, mimo dużych zmian rocznych, nie wywierają istotnego
wpływu na pozycję zagregowaną, z uwagi na swój niewielki w nich udział.
54 Czwarty kwartyl przedsiębiorstw sklasyfikowanych według płynności gotówkowej obecnie dysponuje 56% sumy inwestycji
krótkoterminowych. Ich udział w agregacie inwestycji spadł z ponad 62% w 2014 r.
55 Dane za lipiec 2019 r. Więcej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html
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Według danych SM NBP w III kw. 2019 r. odsetek przedsiębiorstw informujących o braku problemów
z płynnością wzrósł (ok. 79% badanych firm). Z kolei w IV kw. 2019 r. przedsiębiorstwa oczekują, że ich
płynność nie ulegnie zmianie. W budownictwie utrzymuje się najniższy odsetek firm deklarujących brak
problemów z płynnością, niemniej wyraźne skracanie długości spływu należności z tytułu dostaw i usług
przekłada się na lekką poprawę ocen: płynności bieżącego okresu, jak i prognozy na kolejny kwartał.
Wykres 92 Ocena płynności
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Wykres 93 Cykl rozliczeniowy należności i
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zapasów
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GUS, opracowanie NBP

W II kw. 2019 r. skrócił się (r/r i kw/kw) średni (ale również medianowy) czas płatności zobowiązań, jak i
ściągania należności. Spadł odsetek firm, których cykle rozliczeniowe przekraczają 60 dni58. W ujęciu
kwartalnym w niewielkim stopniu skrócił się cykl zapasów (ale wydłużył się w ujęciu rocznym). Okres
transformacji środków zainwestowanych w działalność bieżącą (tzw. wskaźnik konwersji gotówki59)
przeciętnej firmy ukształtował się na poziomie 35,7 dni, zbliżając się do średniej z ostatnich 10-lat.
Różnica w długości cyklów utrzymuje się między sektorami: cykl należności jest najkrótszy w firmach
największych, natomiast firmy w sektorze MSP na spływ należności wciąż czekają najdłużej (średnio jest to
o 8 dni dłużej). Z kolei różnica w długość cyklu z tytułu zobowiązań handlowych między sektorami nie
przekracza jednego dnia. Dłuższe okresy rozliczeniowe aktywów sektora MSP wobec sektora dużych firm,
przekładają się na ich dłuższą rotację gotówki. W ujęciu branżowym najdłuższe cykle zobowiązań i
należności, a także obrotu środków pieniężnych – mimo systematycznego ich skracania się - mają firmy
budowlane. W ostatnich kwartałach ściągalność należności pogarszała się w Usługach (przy stabilnej

Wartości referencyjne zamieszczono w Aneksie
Cykl należności = (należności z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.) * (liczba dni); Cykl
zobowiązań = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec kw.) / (koszty ogółem w kw.) * (liczba dni); Cykl zapasów =
(zapasy na koniec kw.) / (przychody ze sprzedaży w kw.)* (liczba dni)
58 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403), w transakcjach
handlowych terminem zapłaty określonym w umowie jest 30 dni jeśli stroną umowy jest podmiot publiczny i 60 dni jeśli stronami
umowy są podmioty nie będące podmiotami publicznym.
59 Cykl konwersji gotówki obliczono jako sumę cyklu należności z tytułu dostaw i usług oraz cyklu zapasów pomniejszoną o cykl
zobowiązani z tytułu dostaw i usług. Kredyt handlowy brutto stanowi udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sumie
bilansowej.
56
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długości cyklu zobowiązań), co znalazło odzwierciedlenie w wydłużeniu cyklu gotówki, oraz lekkim
obniżeniu - wciąż jednak bardzo wysokiej - płynności.
Wykres 94 Dynamika zmiany odsetka firm
u których długości cyklu należności z tyt. dostaw
i usług>60, na tle odsetka firm z cyklem nie
przekraczajacym 60 dni [w %, r/r]
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W III kw. 2019 r. deklarowana zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań pozabankowych
poprawiła się osiągając jeden z wyższych historycznie poziomów. O braku problemów poinformowało ok.
74% badanych firm (wobec ok. 94% w odniesieniu do zobowiązań bankowych), a w większości przekrojów
odnotowano niewielką poprawę w relacji kwartalnej. Pogorszenie zadeklarowały przedsiębiorstwa
zatrudniające od 500 do 2000 osób oraz firmy wytwarzające dobra konsumpcyjne trwałe. Wciąż najniższą
zdolność do obsługi zobowiązań handlowych, bez oznak poprawy, deklarują firmy ze sprzedażą silnie
zorientowaną na rynki zagraniczne. Zmniejsza się różnica w deklarowanej zdolności obsługi zobowiązań
między sektorami: dużych firm a MSP. O ile kontynuację poprawy obsługi zadłużenia pozabankowego
deklarują firmy z sektor MSP, to odwrotna tendencja widoczna jest wśród firm większych.
W III kw. 2019 r. spadł (r/r) odsetek przedsiębiorstw deklarujących posiadanie przeterminowanych
zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług. Najczęściej przedsiębiorstwa mające nieuregulowane
płatności informują, że ich wartość nie przekracza 10% należności lub zobowiązań z tyt. dostaw towarów i
usług. Około 50% firm twierdzi, że ma przeterminowane należności (a w odniesieniu do zobowiązań ok. 34%
firm), których wartość nie przekracza 10% wartości należności (lub zobowiązań) handlowych. W strukturze
przeterminowanych należności handlowych rośnie udział tych o większej wartości (przekraczających 10%
agregatu). W przekroju branżowym najwięcej firm, które mają najniższy udział przeterminowanych
należności jest w usługach (36,5% firm z tendencją spadkową) i w budownictwie (ok. 35%). Z najniższy udział
przedterminowych zobowiązań najczęściej deklarują firmy usługowe oraz handlowe. Najbardziej
niekorzystna struktura przeterminowanych płatności – z uwagi na powiększający się udział dużych
przeterminowanych płatności – utrzymuje się w Handlu (w przypadku należności z tytułu dostaw i usług) i
Usługach (dla zobowiązań).
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Ramka 3. Rozwiązania prawne ograniczające skalę i skutki zatorów płatniczych
W styczniu 2019 r. weszły w życie regulacje prawne, które mają służyć poprawie płynność przedsiębiorstw
borykających się z nierzetelnymi dłużnikami i zmniejszyć skalę strat finansowych firm doświadczających
nieterminowego spływu należności. Zapisy Ustawy60 skracają termin, po upływie którego przedsiębiorstwo
może uznać nieodzyskaną wierzytelność za straconą. Wierzyciel ma prawo skorygować podstawę
opodatkowania i wysokość VAT-u należnego z tytułu transakcji dostawy towaru lub usługi o wartość
uprawdopodobnionej (tj. spełniającej wymogi ustawy), nieściągalnej wierzytelność już po upływie 90 dni (w
miejsce wcześniejszych 150 dni) od daty wymagalności. Wierzyciel ma prawo zapłacić niższy podatek VAT w
sytuacji, kiedy do dnia złożenia deklaracji VAT nie zbędzie tej należności (np. faktorowi) lub dłużnik jej nie
ureguluje. Obowiązek uregulowania takiej należności spoczywa wówczas na dłużniku.
Ograniczeniu zjawiska zatorów płatniczych ma również służyć przyjęta w maju br. i wchodząca w życie w
styczniu 2020 r. Ustawa61 o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Wśród zapisów, które powinny przyczynić
się do ograniczenia skali zatorów płatniczych i tym samym poprawić płynność głównie małych i mikro firm
znalazły się m.in.: (1) skrócenie terminów płatności do maksymalnie 60 dni w transakcjach asymetrycznych
(mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo versus duża firma) i do 30 dni, jeśli dłużnikiem jest podmiot
publiczny; (2) obowiązek publikowania przez największych podatników podatku dochodowego od osób
prawnych praktyk płatniczych tj. terminów płatności; (3) wprowadzenie kar administracyjnych nakładanych
przez UOKiK na nierzetelnych płatników; (4) uproszczenie procedur sądowych w dochodzeniu roszczeń
pieniężnych z tytułu transakcji handlowych, których wartość nie przekracza 75 tys. zł; (5) wprowadzenie
możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku (CIT, PIT) o wartość uprawdopodobnionej nieściągalnej
należności na zasadach mechanizmu wprowadzonego od stycznia br. dotyczącego VAT. Ponadto ustawa
podnosi wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, aby koszt finansowania
kredytem handlowym był wyższy niż bankowym kredytem obrotowym. Ustawa różnicuje i podnosi wysokość
rekompensat kosztów związanych z odzyskiwaniem niezapłaconej wierzytelności (zgodnie z dyrektywą
unijną62 jest to zawsze 40 euro). Według Ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym wysokość
rekompensaty będzie wynosić 40, 70 lub 100 euro, jeśli wartość dochodzonego świadczenia pieniężnego wynosi
kolejno do 5 tys. zł, mieści się między 5 tys. a 50 tys. zł oraz kiedy przekracza 50 tys. zł.

Ustawa z 9 listopada 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 2244) o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zmieniający ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)
61 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, DZ. U. 2019, poz. 1649
62 Dyrektywa UE z 16 lutego 2011 r. nr 2011/7/UE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0007
60
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Uwagi metodologiczne
1. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring
NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na
środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS). W ankiecie wykorzystano również Ankietę Roczną NBP
(AR).
2. Badania SM prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM odbyło się we wrześniu
2019 r. W badaniu SM wzięło udział 2744 podmioty wybrane z terenu całego kraju. Były to
przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem,
leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.
Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja
zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W
próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, które przedsiębiorstwa zobowiązane są
przesyłać do GUS na koniec każdego kwartału. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na
przedsiębiorstwach zatrudniających na koniec roku poprzedzającego sprawozdanie ponad 49 osób.
Dostępne dane obejmują wszystkie sekcje PKD, poza sektorem finansowym, rolnictwem, leśnictwem i
rybołówstwem. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 16 914, tj.
381 mniej jednostek niż w czerwcu 2018 r.
4. Badania AR prowadzone są nieprzerwanie od 1995 r. Ostatnie badanie AR odbyło się w miesiącach
kwiecień i maj 2019 r. W badaniu AR wzięło udział 2117 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.
5. Podstawową metodą konstrukcji prezentowanych w raporcie wskaźników na bazie danych ankietowych
jest różnica między procentem odpowiedzi korzystnych i niekorzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw.
Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujemne wyniki należy interpretować jako
pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie, jako jego poprawę,
6. W raporcie rzeczywisty kurs złotego liczony jest jako średni kurs za okres, w którym wypełniana jest
ankieta (jest to ok. pierwszych 12 dni roboczych ostatniego miesiąca w kwartale).
7. Dla oznaczenia wskaźników wyrównanych sezonowo zastosowano skrót „s.a.” – seasonally adjusted.
8. W opracowaniu wykorzystano następujące przekroje klasyfikacyjne:


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



ilekroć w opracowaniu jest mowa o sekcji Pozostałe usługi, chodzi o grupę branż usługowych, na które
składa się: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Informacja i
komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
Edukacja, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
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wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999
oraz 2000 i więcej osób (2000+) lub alternatywnie, w podziale na: sektor MSP (do 249 pracujących) i
duże przedsiębiorstwa (250 i więcej pracowników)



wg przeznaczenia oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów: przedsiębiorstwa oferujące dobra
energetyczne,

inwestycyjne,

konsumpcyjne

trwałe

i

nietrwałe

oraz

półprodukty/dobra

zaopatrzeniowe.


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



wg eksporterów (przedsiębiorstw z niezerowymi przychodami z eksportu) i nieeksporterów (firmy z
zerowymi przychodami z eksportu) lub dodatkowo wg eksporterów wyspecjalizowanych (firmy z
50% lub wyższym udziałem eksportu w sprzedaży) i eksporterów niewyspecjalizowanych (firmy z
niższym niż 50% udziałem eksportu w sprzedaży).

9. Wskaźniki na bazie danych finansowych liczone są w następujący sposób:


Wskaźnik rentowności obrotu netto = relacja wyniku finansowego netto do przychodów og. *100



Wskaźnik rentowności sprzedaży = relacja wyniku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży *100



Płynność finansowa (III st.) = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,2. (Wartość wymieniana przez rożnych autorów,
jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD).



Płynność szybka (II st.) = relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowe do
zobowiązań krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 1,0 (Wartość
wymieniana przez rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD).



Płynność

gotówkowa

(I st.)

=

relacja

inwestycji

krótkoterminowych

do

zobowiązań

krótkoterminowych, przyjęta w notatce wartość referencyjna wynosi 0,2. (Wartość wymieniana przez
rożnych autorów, jako średnia dla całej populacji przedsiębiorstw. Może być różna w zależności od
wielkości przedsiębiorstwa i jej klasyfikacji PKD).


Wskaźnik ogólnego zadłużenia = relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów
wyrażona w procentach



Wskaźnik pokrycia obsługi długu = relacja zysku brutto i całkowitych odsetek do wydatków na spłatę
całkowitego zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki).



Wskaźnik samofinansowania = relacja kapitału własnego do sumy bilansowej wyrażona w procentach



Wskaźnik zaangażowania kapitałów własnych = relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych
wyrażona w procentach



Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = relacja zobowiązań krótkoterminowych do sumy
bilansowej wyrażona w procentach



Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = relacja zobowiązań długoterminowych do sumy
bilansowej wyrażona w procentach.
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