
BLASKI I CIENIE POLSKIEJ GOSPODARKI  

(WSTĘPNA OCENA NA KONIEC 2020 ROKU) 

 

 Polska gospodarka w ostatnich latach rozwijała się dość dynamicznie. Wiele 

przesłanek i tendencji wskazywało, że mimo pogorszenia zewnętrznych 

uwarunkowań rozwojowych, również rok 2020 przyniesie pozytywne rezultaty. 

Niestety, wybuch epidemii koronawirusa i wprowadzone ograniczenia w sferze 

społecznej i gospodarczej występujące już od marca oraz nasilające się w kolejnych 

miesiącach2020 roku, przyniosły wiele negatywnych zjawisk i tendencji w sferze 

gospodarczej. Kolejne miesiące, zwłaszcza nasilenie epidemii w IV kw. br. sprawiły, 

że rok 2020 w polskiej gospodarce, a także w światowej, przyniósł załamanie wielu 

pozytywnych tendencji. Odbudowa pozytywnych tendencji, przezwyciężanie skutków 

załamania działalności gospodarczej licznych gałęzi i branż gospodarki, wymagać 

będzie wielu miesięcy, oby nie lat. Zależeć to będzie, czy rok 2021 pozwoli  

na normalne funkcjonowanie gospodarki. 

 Zamiarem moim jest przedstawienie w tym syntetycznym tekście wybranych 

problemów polskiej gospodarki, zwłaszcza sytuacji polskiego sektora przedsiębiorstw 

niefinansowych, który stanowi trzon polskiej gospodarki, jest wytwórcą  

i dostarczycielem podstawowych dóbr i usług konsumpcyjnych, produkcyjnych,  

a także inwestycyjnych. Jest podstawową sferą zatrudnienia, a jego udział  

w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto jest dominujący. 

 Prezentowane dane, a także formułowane oceny starałem się odnieść  

do najbardziej aktualnych danych roku 2020. Jednak w wielu fragmentach tekstu 

wracam do lat 2015–2019, gdyż procesy gospodarcze zachowują swoją ciągłość. 

Wiele procesów i tendencji pozytywnych utrzymywało się także w roku 2020, ale 

negatywne tendencje lat ubiegłych uległy często pogłębieniu. Liczby bezwzględne 

przytoczone w tekście mają swe źródło w publikacjach Głównego Urzędu 

Statystycznego, które przytaczam na końcu. Proszę Czytelników mego tekstu  

o usprawiedliwienie, że nie będę przytaczał w kolejnych fragmentach konkretnych 

źródeł prezentowanych liczb i wskaźników (nr tablic, stron, nr publikacji, zwłaszcza 

Biuletynów Statystycznych GUS), starałem się je odnotować z odpowiednią 

starannością. 
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Tło makroekonomiczne 

 Produkt Krajowy Brutto, który ogólnie rzecz biorąc, wyraża nowo wytworzoną 

wartość, charakteryzował się w ostatnich latach dość wysokim tempem wzrostu. 

Przeciętne tempo wzrostu w latach 2016–2019 liczone w cenach stałych wyniosło  

ok. 4%, a np. w 2018 r. 5,4%, zaś w roku 2019 4,5%. Było ono wyższe w stosunku 

do wielu innych krajów Unii Europejskiej. Równie ważną kwestię jak tempo 

zwiększania PKB jest struktura jego podziału. Po odliczeniu sald eksportu popyt 

krajowy dzieli się na dwie podstawowe części: spożycie i akumulację, w której GUS 

wyodrębnia nakłady na środki trwałe i pozostałe, które stanowią przyrost zapasów. 

 Przyrost PKB w kwotach bezwzględnych liczony w cenach bieżących w latach 

2016–2019 wzrósł o 476 mld zł, tj. o 26,5%. Z punktu widzenia celów rozwojowych, 

kluczowym problemem jest udział inwestycji w podzielonym dochodzie.  

W wymienionych latach inwestycje w środki trwałe zwiększyły się z 361 mld zł  

w 2015 r. do 423 mld zł w 2019 r., czyli o 62 mld zł, tj. o 17%. Zapowiadane w 2016 r. 

przez władze centralne zwiększenie udziału inwestycji w PKB do 25%, okazały się 

nierealne, bowiem ich udział w popycie krajowym zmniejszył się w tym okresie  

z 20,7% do 19,6%. Rok 2020 przyniósł kolejne niekorzystne relacje inwestycji.  

W I półroczu 2020 r. nakłady na środki trwałe wyniosły 156 mld zł i stanowiły tylko 

14,5% całości PKB I półrocza, który wyniósł 1.077 mld zł w cenach bieżących. 

Oczywiście sytuacja I półrocza wobec uwarunkowań i skutków epidemii była 

odmienna od lat wcześniejszych. Musiały być zmienione priorytety rozwojowe,  

a inwestycje ograniczone. Dotyczyło to inwestycji przedsiębiorstw, a także 

publicznych, w tym samorządowych. Ale lata dobrej koniunktury gospodarczej nie 

zostały wykorzystane do dynamicznego wzrostu inwestycji. Należy dodać, że w  roku 

2016 i 2017 inwestycje w całej gospodarce były niższe niż w roku 2015 – 

odpowiednio o 19 mld zł i 4 mld zł. Powstaje podstawowe pytanie: dlaczego nakłady 

inwestycyjne w poszczególnych latach wykazywały zmienne tendencje, a ich ogólny 

poziom w relacji do PKB jest niższy niż choćby w 2015 r.  Już wstępnie możemy 

powiedzieć, że nie była to bariera finansowa: środki pozyskane w latach 2016–2020 

z Unii Europejskiej, a także wygospodarowane przez sektor przedsiębiorstw 

pozwoliłyby na realizację znacznie większych nakładów inwestycyjnych. Główne 

źródła wyraźnego relatywnego zmniejszenia inwestycji, również zdaniem wielu 

ekonomistów, leżały w sferze regulacji systemu funkcjonowania gospodarki, 
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kształtowane przez organy państwa, które nie ograniczały, a potęgowały obszary 

ryzyka i niepewności w całej rozległej sferze procesów inwestycyjnych. 

 Ponadto należy wskazać jeszcze na jeden istotny problem makroekonomiczny 

związany z wykorzystaniem PKB. W omawianych latach udział przyrostu zapasów 

rzeczowych środków obrotowych wyniósł 136 mld zł i stanowił 28% całego przyrostu 

PKB. Tak wysoki udział przyrostu zapasów w podzielonym PKB jest zjawiskiem 

nieefektywnym, bowiem powoduje pogorszenie produktywności procesów 

gospodarczych, obniżenie rentowności, wzrost kosztów utrzymania zapasów, w tym 

ujemne skutki starzenia się zapasów (fizyczne i moralne:  tzw. wyprzedaże 

posezonowe, to przejaw moralnego starzenia się zapasów). 

 W minionych 4 latach narastał dług publicznych Skarbu Państwa, który w 2019 r. 

przekroczył 1 bln zł. Należy jednak dodać, że w relacji do PKB kształtował się nieco 

mniej niż 50%. Skutki epidemii i uruchomione przez władze centralne tzw. kolejne 

tarcze antykryzysowe prawdopodobnie doprowadziły do sytuacji, że dług zbliżył się 

do granicy 60% PKB na koniec 2020 r. Na koniec czerwca dług publiczny wynosił 

1.097 mld zł. Należy dodać, że obsługa długu pociąga za sobą wysokie kwoty 

wydatków budżetowych, np. w 2019 r. wynosiły one 27,5 mld zł i stanowiły 7,6% 

ogólnych wydatków budżetu centralnego, a w okresie 9 miesięcy 2020 r. 20,8 mld zł, 

mimo redukcji podstawowych stóp, np. obligacji Skarbu Państwa.  

 Szczególnie istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, zwłaszcza 

przedsiębiorstw, odgrywają regulacje kształtowane przez organy państwa. Dotyczy  

to zwłaszcza systemu podatkowego, funkcjonowania rynków towarów, a także 

kapitałowego i pieniężnego. Regulacje te mogą stwarzać bardziej sprzyjające 

rozwiązania, kształtujące działalność operacyjną, a zwłaszcza rozwojową, lub 

wpływać ujemnie na ich stabilność, stwarzać zwiększenie ryzyka i niepewności  

w dalszej perspektywie. Mnogość zmian, modyfikacji i tzw. "uproszczeń" jaka została 

wprowadzona w latach 2016–2020, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania 

przedsiębiorstw nie redukowała ryzyka, zwłaszcza działalności rozwojowej. W tym 

tekście nie ma możliwości choćby syntetycznej oceny systemu regulacyjnego 

funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Pozostaje on do odrębnego potraktowania. 

Podkreślam, że tak pozytywne, jak też negatywne zjawiska i procesy, zwłaszcza  

w działalności przedsiębiorstw są m.in. .skutkiem regulacji systemowych. 
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Polska w Unii Europejskiej 

 W maju 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Było  

to wydarzenie historyczne, które w kolejnych latach przyniosło wiele korzyści, tak 

wymiernych, jak i trudnych do ilościowego oszacowania. Był to istotny impuls 

rozwojowy. Niżej przytaczam kilka istotnych liczb i faktów, które potwierdzają 

korzyści ekonomiczne jakie członkostwo w Unii przyniosło polskiej gospodarce  

i społeczeństwu. 

 W latach 2004-2020 (do września) uzyskano z Unii Europejskiej 189 mld Euro,  

a polska składka w tym okresie wyniosła 61 mld Euro, tj. 32,3%; środki pozyskane 

pozwoliły zrealizować dziesiątki tysięcy przedsięwzięć inwestycyjnych, tak 

centralnych, jak też samorządowych, zaś dopłaty bezpośrednie dla rolników  

i środki na rozwój wsi i rolnictwa zmieniły w sposób radykalny poziom życia  

i gospodarowania całej sfery rolnictwa i jego otoczenia. 

 Tylko od stycznia do października 2020 r. środki unijne to kwota 15 mld Euro,  

a polska składka wyniosła 4,4 mld Euro, tj. 29,3% ("Rzeczpospolita" z dn. 

3.12.2020 r.) 

 Istotnym impulsem rozwojowym polskiej gospodarki jest eksport towarów i usług. 

Jeśli w 2010 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 120 mld Euro, to w 2019 r. 

238 mld Euro, czyli w okresie 9 lat podwoiła się ("Rzeczpospolita" z 30 września 

2020 r.), blisko 70% polskiego eksportu kierowana jest do krajów Unii 

Europejskiej. 

 Prof. J. Czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obliczył, że dodatnie 

saldo obrotów z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2019 wyniosło ponad 

350 mld Euro i pozwoliło pokryć deficyt obrotów z pozostałymi krajami, w tym  

z Rosją, która w tym okresie była głównym dostawcą ropy i gazu oraz z Chinami. 

 Podstawowa część polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych, który  

w ostatnich latach przekroczył 30 mld Euro kierowane jest do krajów Unii 

Europejskiej, a dodatnie saldo tego eksportu zbliżyło się w skali rocznej do 10 mld 

Euro. 

 Środki Unii Europejskiej skierowane na realizację inwestycji infrastrukturalnych  

wzmogły popyt na wyroby przemysłowe, usługi budowlane i transportowe,  
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w sposób wyraźny zdynamizowały przychody i wyniki przedsiębiorstw 

przemysłowych, budowlanych, transportowych, handlowych i innych. Polski 

transport jest w czołówce krajów obsługujących obrót towarowy w krajach Unii 

Europejskiej. 

Obok tych mierzalnych efektów ekonomicznych polskiego członkostwa w UE, jest 

wiele efektów trudno mierzalnych jak np.: swoboda podróżowania, bezcłowy 

przepływ towarów i usług, a także swoboda zatrudnienia. 

 Ocenia się, że w krajach Unii Europejskiej pracuje blisko 2 mln Polaków,  

z czego blisko 800 tys. w Wielkiej Brytanii, w której mają zamiar pozostać także po 

wyjściu tego kraju z UE. Znaczące są transfery pieniężne tych osób do kraju. 

 Polska nadal pozostaje poza funkcjonowaniem wspólnej waluty. W 19 krajach 

UE Euro jest najbardziej stabilną walutą, bardziej aniżeli dolar. Wielu polskich 

ekonomistów wskazuje, że celem strategicznym Polski powinno być jak najszybsze 

przyjęcie Euro, może to przynieść wiele korzyści, w tym wpłynie na stabilność 

funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorstw, dotychczas narażonych  

na stałe wahania kursu złotego, co często ujemnie wpływa na kształtowanie 

przychodów i kosztów przedsiębiorstw. 

 Ostatnie miesiące minionego roku, poczynając zwłaszcza od lipca były  

w naszym  kraju okresem istotnych kontrowersji dotyczących budżetu UE na nową 

perspektywę budżetową lat 2021-2027 oraz specjalny fundusz Odbudowy 

Gospodarki po ujemnych skutkach ograniczeń działalności gospodarczej wywołanej 

epidemią koronawirusa. Fundusz ten w kwocie 750 mld Euro w postaci dotacji  

i niskooprocentowanych kredytów ma być wykorzystany w latach 2021–2023.  

W projekcie przewiduje się, że Polska otrzyma z tego Funduszu ok. 60 mld Euro,  

z czego blisko połowa to dotacje, a reszta to tanie pożyczki. Parlament Europejski 

oraz Komisja Europejska przyjęły stosowne rozporządzenia o wiązanie 

wykorzystania środków tego funduszu od przestrzegania w krajach UE zasad 

praworządności, co w lipcu uzgodnili w Brukseli szefowie państw i rządów. 

 W ostatnich tygodniach przed grudniowym szczytem UE, przedstawiciele 

koalicji rządowej, a także polski rząd deklarowały coraz ostrzej, że zgłoszą wspólnie 

z Węgrami weto w sprawie wiązania samorządności z wykorzystaniem środków  

z budżetu UE oraz funduszu odbudowy. Na szczęście, na posiedzeniu Rady 
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Europejskiej w dniach 10–11 grudnia br. budżet UE na lata 2021-2027 i Plan 

odbudowy zostały uzgodnione i przyjęte. Polska będzie mieć uprawnienia  

do otrzymania wysokich środków na realizację planu odbudowy i rozwoju gospodarki. 

Dla Polski z budżetu i Funduszu Odbudowy przewidziane jest łącznie 123 mld Euro 

dotacji i około 32 mld Euro tanich pożyczek.   

 

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 

 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, to kategoria złożona. Zawiera wiele 

problemów, zjawisk i procesów, które należałoby ocenić, aby stwierdzić czy jest 

dobra, przeciętna, czy zła. Na ocenę sytuacji finansowej składają się oceny 

cząstkowe takich przejawów tej sytuacji jakimi są: płynność finansowa, poziom 

rentowności, produktywność zasobów trwałych i obrotowych, a także struktura źródeł 

finansowania aktywów, w tym poziom zadłużenia. 

 W tym tekście zamiarem moim jest przedstawienie tylko niektórych przejawów 

sytuacji finansowej przedsiębiorstw średnich i dużych, zwłaszcza zaś kształtowania 

wyników finansowych i ich wykorzystania na cele rozwojowe, a także na zmiany 

aktywów obrotowych. 

 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w latach 2015–2019 kształtowała się dość 

korzystnie. Ponad 80% ogólnej liczby przedsiębiorstw, tj. ok. 17 tys. przedsiębiorstw 

średnich i dużych, to przedsiębiorstwa rentowne, posiadające wymagany stopień 

płynności finansowej, o dość stabilnej strukturze kapitałowej, czego wyrazem jest 

blisko 50% udział kapitałów własnych w finansowanie aktywów. Ale liczna grupa 

przedsiębiorstw poniosła straty na całokształcie działalności, miała istotne trudności 

w zapewnieniu wymaganego poziomu płynności finansowej. Narastała liczba 

przedsiębiorstw w procesach upadłości, ale dotyczyło to głównie przedsiębiorstw 

małych, o zatrudnieniu poniżej 50 osób. 

 Oto ważniejsze przejawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw średnich i dużych 

(o zatrudnieniu powyżej 49 osób) w latach 2015–2019. 

 W 2019 r. przychody przedsiębiorstw wyniosły 3,2 bln zł i w okresie 4 lat 

zwiększyły się o 28%. Przychody te stanowiły ok. 2/3  całości przychodów sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych. 
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 W tym okresie zysk brutto zwiększył się o 39 mld zł, tj. o 36%, czyli tempo jego 

wzrostu było szybsze niż przychodów, co oznacza, że źródłem przyrostu zysku 

była także względna obniżka kosztów, na którą przypada jednak tylko 20% 

ogólnego przyrostu zysku. 

 Należy podkreślić, że w 2019 r. 3200 przedsiębiorstw poniosło straty, a suma tych 

strat wyniosła 22 mld zł ze wszystkimi ujemnymi konsekwencjami: brak dochodów 

budżetowych, redukcja kapitałów własnych, brak dywidendy dla właścicieli. 

 Kluczową sprawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw jest odpowiedź  

na pytanie: jak te w sumie korzystne wyniki finansowe zostały wykorzystane, 

zwłaszcza na cele rozwojowe, tj. finansowanie inwestycji przedsiębiorstw oraz 

zmiany wielkości aktywów obrotowych. 

 Inwestycje przedsiębiorstw w minionych latach wykazywały zmienne tendencje. 

W latach 2016–2017 nastąpił spadek inwestycji w stosunku do 2015 r. 

odpowiednio o 16 mld zł i 11 mld zł, zaś w r. 2019 zwiększy się one tylko o 17%  

i wyniosły 160 mld zł. Należy mocno podkreślić, że barierą realizacji większych 

inwestycji nie były wewnętrzne źródła ich finansowania (zysk netto plus 

amortyzacja), które pozwalały na finansowanie o wiele większych nakładów. Jeśli 

w 2015 r. inwestycje stanowiły 73% nadwyżki finansowej, to w 2017 r. tylko 57%  

i w 2019 r. 71%. 

 Aktywa obrotowe, które kształtują płynność finansową a także poziom 

produktywności i rentowność przedsiębiorstw w badanym okresie wykazywały 

wysoką dynamikę wzrostu; w okresie 4 lat zwiększyły się o 34%, podczas gdy 

przychody o 28%. Oznacza to znaczący spadek produktywności tych aktywów  

i dodatkowe zaangażowanie środków w kwocie 48 mld zł, które mogły być 

przeznaczone na cele rozwojowe. 

 Szczególnie wysoki był wzrost stanu zapasów – blisko o 40% w okresie 4 lat.  

W kwotach bezwzględnych zapasy zwiększyły się o 90 mld zł, co stanowiło 65% 

ogólnego przyrostu zapasów wynikających ze struktury podziału PKB. 

 Struktura aktywów obrotowych zapewniała utrzymanie odpowiedniego poziomu 

płynności finansowej, a wskaźnik tzw. płynności gotówkowej wynosił 38% i był 

znacznie wyższy od uznawanego za racjonalny – 20-25% – w teorii i praktyce. 

Oczywiście są to dane przeciętne, ale wiele przedsiębiorstw miało trudności  
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w utrzymaniu płynności finansowej. Należy dodać, że przeciętny cykl spływu 

należności wynosi ponad 50 dni, mimo podejmowanych prób jego skrócenia 

przez odpowiednie działania regulacyjne państwa. 

Reasumując, sytuacja finansowa przedsiębiorstw w ubiegłych 4 latach na ogół 

kształtowała się korzystnie, ale należy także mocno zaakcentować zjawiska i procesy 

negatywne, zwłaszcza zaś następujące: 

 Wysokie tempo wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstw; względna obniżka 

kosztów w okresie 4 lat stanowiła tylko 20% ogólnej kwoty przyrostu zysku brutto 

przedsiębiorstw. 

 Liczna grupa przedsiębiorstw (ok. 3200) jest deficytowa, a ich straty w 2019 r.  

to kwota 22 mld zł, które ma dla nich negatywne konsekwencje i w sposób 

wyraźny obniża wyniki całego sektora przedsiębiorstw. 

 W okresie ostatnich 4 lat aktywa obrotowe przedsiębiorstw wykazywały wyższą 

dynamikę wzrostu niż przychody, co prowadziło do pogorszenia produktywności 

aktywów i ich rentowności; dodatkowe zaangażowanie środków w aktywach 

obrotowych wynosiło ok. 48 mld zł z uszczerbkiem dla finansowania procesów 

rozwojowych. 

 Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wykazywały znaczne wahania,  

a wewnętrzne źródła ich finansowania pozwalały na sfinansowanie znacznie 

większych nakładów. 

Te podstawowe zjawiska negatywnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw miała, jak 

się wydaje, istotny wpływ na ich sytuację w 2020 r., która była kształtowana przez 

głębokie zakłócenia wywołane epidemią koronawirusa i ograniczeniami działalności 

gospodarczej, co przedstawiam niżej, w ujęciu syntetycznym. 

Publikacje GUS pozwalają na ocenę wybranych przejawów sytuacji finansowej za 

okres 3 kwartałów. Dokonam stosownych porównań i ocen do analogicznego okresu 

2019 roku. 

Wyniki finansowe wymienionych okresów zostały ujęte w tabeli. 
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Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie 3 kwartałów lat 2019–2020 

Lp. Wyszczególnienie Lata I kw. II kw. III kw. Razem 

1. Przychody z całokształtu 
działalności w mld zł 

2019 754 817 812 2.383 

  2020 787 703 795 2.285 

2. Zmiana w % przyjmując za 
100% rok 2019 

 104,4 86,0 97,9 95,8 

3. Wynik finansowy brutto w mld zł 2019 32 44 37 116 

  2020 24 39 41 104 

4. Zmiana w % przyjmując za 
100% rok 2019 

 75,0 88,6 110,8 89,7 

5. Wynik finansowy netto w mld zł 2019 26 39 31 96 

  2020 19 31 35 85 

6. Zmiana w % przyjmując za 
100% rok 2019 

 73,1 79,5 112,9 88,5 

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS Nr 7 i 10/2020, tabl. 28 i obliczenia własne 

 Dane zawarte w tabeli są dość charakterystyczne, zmienne i nie poddają się 

jednoznacznym ocenom. Dopiero wyniki finansowe w skali rocznej zawierają 

wszystkie operacje i zdarzenia, skutki ewentualnej aktualizacji aktywów, np. zapasów 

i należności. Mimo to możemy odnotować kilka zjawisk, które charakteryzują sytuację 

za 3 kwartały 2020 r., chcę także wskazać na zmiany jakie zachodziły w kolejnych 

kwartałach. Oto ważniejsze oceny. 

 Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw były niższe o 4,2% za okres 

3 kw., ale jeszcze w I kw. wykazywały tendencje wzrostu, natomiast znaczący 

spadek miał miejsce w II kw. – 14%. 

 Odmiennie kształtował się wynik finansowy brutto. Mimo wzrostu przychodów  

w I kw. wynik brutto był niższy o 25%, zaś w III kw. przy spadku przychodów 2,1% 

wynik finansowy był wyższy o 10,8% w stosunku do III kw. 2019 r. 

 Za okres 3 kw. przychody zmniejszyły się o 4,2%, ale wynik finansowy brutto był 

niższy o 10,3%. Oznacza to, że w tym okresie koszty rosły szybciej jak przychody. 

Jest to zjawisko normalne, że przy spadku przychodów tempo obniżenia kosztów 

jest wyższe, gdyż znaczny udział w całości kosztów stanowią tzw. koszty 

względnie stałe. 
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 Spadek wyniku finansowego netto, a więc po opodatkowaniu i innych 

obowiązkowych obciążeniach (np. w spółkach Skarbu Państwa) jest zbliżony do 

zmniejszenia wyniku brutto.  

 Ponadto na kształtowanie się kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw  

od II kw. mają wpływ uruchomione tzw. tarcze antykryzysowe, pozwalające  

na przesunięcie płatności na dalsze miesiące, lub obniżenie płatności, np. 

podatek od nieruchomości; dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw małych  

i średnich. 

Ponadto dane GUS wskazują na inne bardzo charakterystyczne zjawisko. Wynik 

finansowy jest sumą zysku przedsiębiorstw rentownych i strat przedsiębiorstw 

deficytowych. Za okres 3 kw. zysk brutto rentownych przedsiębiorstw zwiększył się  

6 mld zł, natomiast strata deficytowych zwiększyła się o 18 mld zł i wyniosła 34 mld zł 

wobec 18 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Można zatem powiedzieć, że zyski 

przedsiębiorstw rentownych zostały zredukowane, a strata deficytowych wpłynęła  

na obniżenie wyników brutto całego sektora przedsiębiorstw o 12 mld zł.  

 Należy mocno podkreślić, że ograniczenie działalności gospodarczej było 

zróżnicowane w poszczególnych gałęziach i branżach działalności gospodarczej. Oto 

kilka charakterystycznych przykładów 

 w mln zł 

Wyniki finansowe netto: 3 kw. 2019 3 kw. 2020 

 Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego -27 -3.451 

 Produkcja koksu i produktów rafineryjnych, ropy 
naftowej 

4.028 -2.658 

 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i 
naczep 

4.128 721 

 Transport i gospodarka magazynowa 4.282 2.382 

 Zakwaterowanie i gastronomia 900 -307 

Razem 13.311  -3.313 

Wymienione 5 branż działalności gospodarczej za 3 kw. 2019 r. uzyskało zysk netto 

w łącznej kwocie 13,3 mld zł, natomiast za 3 kw. 2020 r. łączna strata (uwzględniając 

także zysk 2 branż rentownych) wyniosła 3,3 mld zł, czyli pogorszenie wyniku 

wyniosło 16,6 mld zł. 
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 Oczywiście jest wiele branż, które w 2020 roku poprawiły swoje wyniki 

finansowe; dotyczy to np. produkcji artykułów spożywczych, produkcji wyrobów 

farmaceutycznych, produkcji mebli i innych. 

 Reasumując, w ujęciu syntetycznym wyniki finansowe przedsiębiorstw średnich 

i dużych możemy ocenić następująco: 

 nastąpił spadek przychodów i wyników finansowych, przy istotnym zróżnicowaniu 

w poszczególnych kwartałach, 

 wyniki ok. 80% przedsiębiorstw są dodatnie mimo pogorszenia w stosunku do lat 

ubiegłych, 

 pogorszenie wyników jest zróżnicowane w poszczególnych branżach, które były 

narażone na znaczne ograniczenia działalności gospodarczej. 

Należy wskazać, że bardziej pełną ocenę wyników będziemy mogli sformułować  

w skali rocznej, gdyż wyniki IV kw. zawsze są mniej korzystne niż w kwartałach 

poprzednich, zaś w roku 2020 IV kw. charakteryzował się dalszym nasileniem 

epidemii oraz negatywnych jej skutków. 

 Dopiero także w skali rocznej będziemy mogli ocenić wpływ oddziaływania tzw. 

tarcz antykryzysowych na sytuację finansową przedsiębiorstw. 

 Niżej poddaję ocenie jeszcze dwa segmenty działalności przedsiębiorstw, które 

mają istotny wpływ na ich sytuację finansową, tj. kształtowanie aktywów obrotowych  

i inwestycje przedsiębiorstw. 

 Dynamika i zmiany w strukturze aktywów obrotowych wskazują na wiele zjawisk 

wywołanych epidemią, ograniczenia działalności gospodarczej, a także przejawy 

pierwszych wyników działań tarcz antykryzysowych. Oto najbardziej 

charakterystyczne zjawiska kształtowania aktywów finansowych. 

 Stan aktywów obrotowych na koniec III kw. 2020 r. to kwota 1.127 mld zł  

i w stosunku do stanu na koniec III kw. 2019 r. zwiększył się o 51 mld zł, tj.  

o 4,7%, przy spadku przychodów o  4,2%. Oznacza to pogorszenie 

produktywności aktywów, ale należy wskazać na charakterystyczne zjawiska 

zmian tych aktywów w roku 2020. 

 Zmiany poszczególnych grup aktywów w 3 kw. 2020 r. w stosunku do 3 kw. 2019r. 

miały zróżnicowaną tendencję. Nastąpił spadek zapasów i należności 
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krótkoterminowych w łącznej kwocie 10 mld zł przy wysokim wzroście tzw. 

inwestycji krótkoterminowych, których głównym składnikiem były środki pieniężne; 

stan tego składnika aktywów na koniec września 2020 r. to kwota 321 mld zł. Była 

zatem większa 61 mld zł, tj. o 23% w stosunku do stanu na 30.09.2019 r. Tak 

wysoki wzrost tego składnika miał przede wszystkim źródło z wykorzystania 

środków z tarcz antykryzysowych. Orientacja przedsiębiorstw była skierowana 

głównie na utrzymanie płynności finansowej w kolejnych miesiącach. Zaś tzw. 

wskaźnik płynności gotówkowej wg GUS I stopnia osiągnął poziom dotychczas 

niespotykany 43% zobowiązań krótkoterminowych. 

 Ponadto należy jeszcze wskazać na niektóre relacje aktywów obrotowych  

do zobowiązań. Stan zobowiązań krótkoterminowych w analizowanym okresie 

zwiększył się tylko o 12 mld zł, tj. tylko o 1,5%. Stan kredytów krótkoterminowych 

pozostał bez zmian, spadły także zobowiązania z tytułu dostaw. Należy jednak 

odnotować znaczący przyrost zobowiązań długoterminowych, których stan na 

30.09.2020 r. wynosił 490 mld zł i zwiększył się w badanym okresie o 77 mld zł,  

tj. o 19%. Głównym składnikiem tych zobowiązań były kredyty. 

Wymieniłem kilka charakterystycznych zjawisk kształtowania się aktywów 

obrotowych i zobowiązań, ich dynamiki i struktury. W zmianach tych widać wyraźnie 

skutki zakłóceń w gospodarce, a także oddziaływania tarcz antykryzysowych. 

Przedsiębiorstwa jako całość charakteryzują się wysokim poziomem płynności 

finansowej, wzrostem udziału w aktywach płynnych środków finansowych. Spadek 

zaś należności i zobowiązań z tytułu dostaw należy wiązać ze spadkiem obrotów 

przedsiębiorstw. Należy odnotować wyraźną orientację przedsiębiorstw  

na utrzymanie płynności finansowej w bliższej i dalszej perspektywie. Należy mocno 

podkreślić, że były to wyniki przeciętne. Tak jak zróżnicowane było kształtowanie się 

wyników finansowych, tak też dotyczyło to aktywów obrotowych, w tym zwłaszcza 

płatności finansowej. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich miała 

trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań, wydłużał się cykl spływu 

należności z tytułu dostaw, nasiliły się procesy upadłości przedsiębiorstw. 

 Inwestycje przedsiębiorstw, jak to wskazałem wyżej, wykazywały istotne 

wahania w poszczególnych latach, dopiero w 2018 i 2019 r. były większe w stosunku 

do 2015 r. Rok 2020 przyniósł w tej sferze istotne zmiany. Ograniczenie działalności 

gospodarczej i orientacja przedsiębiorstw na utrzymanie miejsc pracy i płynności 
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finansowej musiały doprowadzić do rewizji programów inwestycyjnych, zwłaszcza  

na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. 

 Te uwarunkowania spowodowały, że nakłady inwestycyjne średnich  

i  większych przedsiębiorstw za 3 kw. 2020 r. wyniosły 97 mld zł wobec 104 mld zł  

w odpowiednim okresie 2019 r. i wg GUS były niższe o 7,2%. Szczególnie znaczący 

był spadek nakładów na środki transportu – 15%. Barierą inwestycyjną nie były 

wewnętrzne źródła finansowe, gdyż nadwyżkę finansową (zysk netto plus 

amortyzacja) za okres 3 kw. można było szacować na kwotę ok. 160 mld zł.  

Na spadek inwestycji wpłynęły wymienione uwarunkowania działalności 

gospodarczej roku 2020 oraz orientacja przedsiębiorstw na względnie stabilne 

możliwości działalności operacyjnej. Działalność rozwojowa musiała zejść na dalszy 

plan. 

Działalność inwestycyjna poszczególnych gałęzi i branż gospodarki była w 3 

kwartałach 2020 roku bardzo zróżnicowana, a w niektórych z nich mieliśmy głęboką 

zapaść, co przykładowo charakteryzują następujące dane (wg GUS): 

 
Branża 

Poziom nakładów inwestycyjnych 
w 3 kw. 2020 r. w stosunku  

do 3 kw. 2019 r. [%] 

 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego 85,3 

 Produkcja wyrobów farmaceutycznych 77,2 

 Produkcja maszyn i urządzeń 68,8 

 Produkcja mebli 81,9 

 Wytworzenie i dostawa energii elektrycznej, 
gazu i ciepłej wody 

86,6 

 

Tylko nieliczne branże zwiększyły nakłady w stosunku do 2019 roku. Dotyczy to np. 

budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej i kilku innych. 

 Odbudowa zdolności rozwojowych przedsiębiorstw w znacznym stopniu 

zależeć będzie od działań organów centrum. Orientacja powinna być skierowana  

na zaprzestanie lub odłożenie w czasie wielkich inwestycji infrastrukturalnych typu 

Centralny Port Komunikacyjny, a skierowanie środków na realizację dziesiątków 
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tysięcy inwestycji, w tym finansowych przez samorządy ze środków zewnętrznych,  

w tym Unii Europejskiej. 

 

Konkluzje końcowe 

 Przedstawiłem wybrane zagadnienia sytuacji gospodarczej naszego kraju,  

w tym zwłaszcza przedsiębiorstw średnich i dużych, które stanowią trzon polskiej 

gospodarki. W zakończeniu, w ujęciu syntetycznym na podstawie ocen cząstkowych 

formułuję pewne syntetyczne oceny, tak blasków jak i cieni polskiej gospodarki oraz 

przedsiębiorstw. 

 Przedstawione niektóre problemy sytuacji polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza 

przedsiębiorstw, nie pretendują do pełnej i kompletnej oceny, są tylko małym 

przyczynkiem zwracającym uwagę na blaski i cienie funkcjonowania gospodarki  

w ostatnich latach. W ujęciu syntetycznym nie przytaczam konkretnych liczb, które są 

w tekście. Podstawowe konkluzje sformułowałem niżej. 

 BLASKI: 

Patrząc na całokształt gospodarki, w tym także przedsiębiorstw, blaski są 

następujące: 

 Wysokie tempo rozwoju gospodarczego mierzone dynamiką PKB  

w ostatnich latach. Było ono wyższe niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 

 Polska w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 otrzymała 

wysokie wsparcie w postaci środków bezwzględnych, przy czym składka Polski 

stanowiła tylko 1/3  otrzymanej dotacji. Był to istotny impuls rozwojowy. 

 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej od 2004 r. przyniosło liczne 

korzyści, tak mierzalne, jak też niemierzalne. Lata te cechowała wysoka dynamika 

eksportu, którego 70% trafiało na rynki krajów UE, a nadwyżka nad importem 

pozwoliła w pełni pokryć deficyt w obrotach z innymi krajami, zwłaszcza z Rosją  

i Chinami. 

 Korzyści niemierzalne to swoboda podróżowania, wolny przepływ towarów 

i usług, możliwość swobodnego zatrudniania w innych krajach. 
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 W ostatnich latach przedsiębiorstwa średnie i duże wydatnie zwiększyły 

swoje przychody, a wyniki finansowe rosły nawet szybciej niż wzrost przychodów. 

 Inwestycje przedsiębiorstw, mimo okresowych wahań, pozwoliły 

unowocześnić aparat wytwórczy, wdrożyć do produkcji i działalności nowe wyroby  

i technologie, były one także źródłem wzrostu wydajności i obniżki kosztów.  

 Zdecydowana większość przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa rentowne,  

a ich wyniki były źródłem dochodów budżetowych (CIT), powiększania kapitałów 

własnych, a także dywidendy dla właścicieli. 

 Większość przedsiębiorstw zachowała wysoki poziom płynności 

finansowej, a struktura aktywów obrotowych pozwoliła na zachowanie, a nawet 

umocnienie stabilności płynności finansowej. 

 Rok 2020, w wyniku epidemii, ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki 

pogorszył wyniki lat ubiegłych, ale skala obniżenia PKB, przychodu przedsiębiorstw 

ich wyników finansowych, rentowności, płynności finansowej nie jest na tyle głębokie, 

aby mówić o załamaniu gospodarki. Uruchomienie wsparcia działalności 

przedsiębiorstw przez środki finansowe z kolejnych tarcz antykryzysowych pozwoliło 

większości z nich zachować zdolność do funkcjonowania, odpowiedni poziom 

płynności finansowej i środki pozwalające w nieodległej perspektywie odwrócić 

negatywne procesy i tendencje i wejść na ścieżkę wzrostu. Zależeć to będzie  

od rozwoju sytuacji epidemicznej w dalszych miesiącach. 

 CIENIE. Pozytywne zjawiska i tendencje, blaski funkcjonowania gospodarki  

w tym sektorze przedsiębiorstw nie mogą przesłonić wielu słabości, tendencji 

negatywnych wyraźnie obniżających efektywność gospodarowania. Oto ważniejsze 

cienie jakie wyżej przedstawiłem, udokumentowałem przytoczonymi danymi oraz 

sformułowanymi ocenami. 

 Wykorzystanie wytworzonego PKB w ostatnich latach było nieefektywne. 

Udział inwestycji był niższy niż w latach poprzednich, a zamierzony wzrost tego 

udziału do 25% jest daleki od zamierzeń. 

 Wysoki był udział przyrostu zapasów w podzielonym PKB, wyniósł  

on blisko 30% całego przyrostu, z czego 2/3 przypada na przedsiębiorstw średnie  

i duże. 
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 Wysoki przyrost zapasów, to tendencja nieefektywna. Ich nadmierny 

wzrost wpływa na wzrost kosztów, pogorszenie rentowności, zamrożenie środków, 

które można przeznaczyć na cele rozwojowe. 

 Dość wysoki wzrost przychodów był realizowany także przy wysokim 

tempie wzrostu kosztów. Przyrost zysku brutto przedsiębiorstw w okresie 4 lat tylko  

w 20% miał źródło we względnej obniżce kosztów. 

 Negatywnie na wyniki finansowe całego sektora przedsiębiorstw wpływają 

straty przedsiębiorstw deficytowych. Liczba przedsiębiorstw deficytowych wzrosła, 

zwłaszcza w roku 2020. Straty wielu branż w latach 2016–2019 i w 2020 r. nadal 

wykazują tendencję pogarszania. 

 Należy odnotować, że aktywa obrotowe w ubiegłych latach rosły szybciej 

w stosunku do przychodów, co prowadziło do obniżenia ich produktywności. 

 Następuje wyraźna tendencja różnicowania płynności finansowej 

przedsiębiorstw i całych branż. W 2020 r. środki kolejnych tarcz antykryzysowych 

zahamowały w części te negatywne procesy. 

 Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw była zmienna. Bezwzględny 

spadek inwestycji w latach 2016–2017 został dopiero wyrównany i odwrócony  

w 2019 r. Sytuacja roku 2020 nie pozwalała intensyfikować działalności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw, bowiem celem priorytetowym było zachowanie funkcjonowania 

działalności operacyjnej przedsiębiorstw. 

 Wyżej przedstawione tendencje i oceny pozwalają także na sformułowanie 

wielu innych słabości i cieni funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw. 

*** 

 Na tle przedstawionych zagadnień, procesów i tendencji powstaje kluczowe 

pytanie: jak odwrócić negatywne tendencje, jak wejść na ścieżkę ponownego wzrostu, 

jak zapewnić płynność i poprawę efektywności podstawowych procesów 

gospodarczych? Sprawa jest b. złożona, wykraczająca poza ten tekst, który jest tylko 

przyczynkiem do oceny obecnej sytuacji. Kilka kluczowych spraw wydaje się 

szczególnie ważnych: 
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 Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej i wykorzystanie wszelkich możliwości 

odbudowy gospodarki; pozyskania środków i korzyści z naszego członkostwa. 

 Kluczowy jest program krótko i długoterminowej odbudowy działalności 

rozwojowej oparty o realną diagnozę stanu gospodarki. 

 Weryfikacja wielkich projektów inwestycyjnych i skierowanie środków  

na realizację dziesiątków tysięcy inwestycji, co ożywi działalność inwestycyjną 

samorządów i przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. 

 Weryfikacja i uproszczenie systemowych regulacji, zwłaszcza przedsiębiorstw  

w sferze opodatkowania, działalności operacyjnej, a także rozwojowej. 

Oczywiście są to tylko nazwy kilku problemów oczekujących rozwiązań. 
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