
 

Kwartalnik Branżowy 3q20 (211) 

 PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych: Spadek przychodów branży w 2q20 

niższy niż w przetwórstwie przemysłowym ogółem. Znaczący spadek kosztów po-

zwolił na wzrost zysków firm spożywczych. Możliwa poprawa sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw branży w 3q20 m.in. wskutek lepszej sprzedaży eksportowej. Z uwa-

gi na gorszą sytuację gospodarstw domowych oraz prawdopodobne negatywne 

efekty drugiej fali zakażeń COVID-19, popyt na żywność wciąż będzie relatywnie ni-

ski......................................................................................................................................................................... 5 

 PKD 14. Produkcja odzieży: Zamknięcie sklepów w centrach handlowych postawiło 

producentów odzieży w bardzo trudnej sytuacji. Przychody w 2q20 spadły o 15,3% 

r/r. Stopniowy powrót klientów do galerii handlowych stwarza szansę w najbliż-

szych kwartałach na wznowienie zamówień ze strony detalu zrost zamówień. ............. 6 

 PKD 15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych: W 1h20 przychody 

producentów zmniejszyły się o 22,7% r/r. Silny wzrost liczby zakażeń koronawiru-

sem w Polsce i za granicą oraz możliwe pogorszenie sytuacji na rynku pracy praw-

dopodobnie odbiją się niekorzystnie na konsumpcji prywatnej, co przełoży się na-

spadek popytu na wyroby produkowane przez krajowe podmioty. ..................................... 7 

 PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna: Pod dużym spadku w 2q20, w kolejnym 

kwartale branża notowała bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Popyt na surowce 

do produkcji mebli, parkiety i stolarkę otworową był bardzo wysoki – szacujemy, 

że produkcja sprzedana branży w 3q20 była o 10-15% wyższa r/r. Popytowi sprzy-

jał silny trend remontowania i wykańczania mieszkań oraz popyt na meble. Branży 

nadal ciąży niepewna sytuacja w budownictwie kubaturowym i obawy o wpływ 

drugiej fali pandemii na sprzedaż wyrobów z drewna. ............................................................... 8 

 PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru: Wybuch pandemii wpłynął na 

branżę papierniczą w mniejszym stopniu niż w przypadku wielu branż przemysło-

wych, niemniej przychody w 2q20 spadły o 7,3% r/r. Sytuacja branży pozostanie 

relatywnie dobra z uwagi na nadal niski poziom cen celulozy. Wraz z rozwojem 

e-commerce spodziewany jest dalszy wzrost popytu na opakowania. .............................. 9 

 PKD 19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy: Wyniki finanso-

we branży w 2q20 były bardzo słabe. Modelowe marże utrzymują się na bardzo ni-

skim poziomie, co przełoży się także na słaby wynik 3q20. Komisja UE wydała zgodę 

na przejęcie Lotosu przez Orlen, co może być kluczowe dla rynku. .................................. 10 

 PKD 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Wyniki finansowe 2q20 

branży okazały się rewelacyjne – kwartalny zysk netto zwiększył się o 32% r/r 

(prawdopodobnie najlepszy kwartał w historii), na co główny wpływ mieli produ-

cenci mydła oraz nawozów. Wydaje się, że obecna dobra sytuacja będzie kontynuo-

wana w 3q20 i kolejnych kwartałach. ............................................................................................. 11 

 PKD 21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych: Branża należy do 

beneficjentów pandemii COVID-19. W 2q20 przychody producentów farmaceuty-

ków wzrosły o 4,7% r/r. Znaczący wzrost zachorowań na koronawirusa jesienią 

prawdopodobnie zwiększy popyt na leki zwiększające odporność (szczególnie w sy-

tuacji zbyt małej podaży szczepionki przeciwko grypie) oraz wyroby medyczne 

ograniczające ryzyko zakażenia. Ryzykiem dla krajowych producentów pozostaje 

regularność dostaw półproduktów z Chin i Indii. ....................................................................... 12 
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 PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych: Zysk netto branży w 2q20 (+30% r/r) był zbliżony do najlepszego wy-

niku w historii, zanotowanego w 1q20. Główną przyczyną dobrego rezultatu był spadek kosztów (-13,9% r/r; notowania two-

rzyw sztucznych w formach podstawowych zmniejszyły się o 20% r/r i 7% kw/kw), podczas gdy przychody zmniejszyły się 

o 11%. W średnim terminie niskie notowania ropy naftowej przełożą się na utrzymanie korzystnych dla branży cen tworzyw 

sztucznych w formach podstawowych. Wydaje się, że krótkoterminowe trendy dotyczące popytu będą kontynuowane ................ 13 

 PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych: W 2q20 wyniki branży były dobre, rentowność 

sprzedaży netto, choć słabsza niż w 2q19, jednocześnie wyraźnie wzrosła wobec 1q20 i kształtowała się zdecydowanie powyżej 

przeciętnej dla przemysłu (10,5% vs 4,5% w przemyśle). W 3q20 wyniki branży będą prawdopodobnie nadal dobre (odłożony 

popyt z lockdownu). Branży sprzyja kontynuacja umiarkowanego popytu szczególnie ze strony firm realizujących inwestycje sek-

tora publicznego, a także duża liczba mieszkań w zaawansowanej budowie, która oznacza popyt na materiały do wykańczania ..... 14 

 PKD 24. Produkcja metali: Po bardzo słabym 4q19 i 1q20, w których branża zanotowała znaczące straty, w 2q20 nastąpiła 

bardzo duża poprawa sytuacji (zysk 477 mln zł). Największy wpływ na poprawę wyników finansowych kw/kw mieli produ-

cenci stali. Pozostała część branży zanotowała znaczące pogorszenie zysku netto r/r. Główną przyczyną poprawy na rynku 

stalowym była chińska stymulacja gospodarki. Popyt w Polsce z automotive i górnictwa w 2h20 będzie niższy r/r.. ...................... 15 

 PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych: Zysk netto branży w 2q20 pozostał bez zmian r/r, przy znaczącym 

spadku przychodów (-11%) i kosztów (-12%). Zmiany wyników finansowych poszczególnych grup producentów miały bardzo 

szeroki zakres wahań. Znaczące ograniczenie inwestycji w całej gospodarce przełoży się na niższe przychody. Odbicie cen 

półproduktów oraz mniejszy spadek wynagrodzenia w przeliczeniu na pracownika w 3q20 r/r niż w 2q20 negatywnie wpłynie 

na stronę kosztową branży, co może przełożyć się na pogorszenie osiąganych wyników ............................................................................... 16 

 PKD 26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych: Zamrożenie gospodarki w wyniku pandemii COVID-19 przynio-

sło pogłębienie tendencji spadkowej przychodów branży (-14,2% r/r w 2q20 vs -0,1% r/r w 1q20). Poprawiające się wskaźni-

ki koniunktury dotyczące przewidywanej produkcji i portfela zamówień świadczą o optymistycznej ocenie perspektyw. Ryzy-

kiem jest wzrost liczby zakażeń wśród pracowników i związana z tym konieczność czasowego zamknięcia przedsiębiorstw. ......17   

 PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych: Jest to jedna z branż, które szybko odrabiają straty z okresu zamrożenia gospo-

darki spowodowanego pandemią koronawirusa; 2q20 firmy zamknęły dodatnim wynikiem finansowym (po deficytowym 

1q20). Przedsiębiorstwa optymistycznie oceniają perspektywy branży, niemniej wiele będzie zależeć od dalszego rozwoju sy-

tuacji epidemiologicznej oraz długości i skali kryzysu gospodarczego skutkującego spadkiem konsumpcji .......................................... 18 

 PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń: 2q20 okazał się słaby dla branży. Zysk netto zmniejszył się o 37,6% r/r przy spadku 

przychodów o 21,6% i kosztów o 20,5%, co wynikało z niższej ogólnej aktywności gospodarczej w związku z epidemią koro-

nawirusa. Trendy z 2q20 utrzymają się w kolejnych kwartałach. Pierwsza faza powrotu gospodarki do standardowego funk-

cjonowania nie wpłynie od razu pozytywnie na popyt na wyroby branży w związku z wysoką niepewnością inwestycyjną ......... 19 

 PKD 29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep (bez motocykli): Branża jako pierwsza ucierpiała na skutek epi-

demii. Obostrzenia nałożone na gospodarki zmusiły większość fabryk na całym świecie do czasowego wstrzymania 

produkcji - 2q20 zamknął się wysoką stratę ze sprzedaży; po wznowieniu działalności koncerny odbudowują powiązania ko-

operacyjne i starają się dostosować wielkość produkcji do nowych trendów popytowych. ........................................................................... 20 

 PKD 31. Produkcja mebli: Od marca sytuacja branży meblarskiej zmieniała się gwałtownie. Najpierw zanotowano jeden z 

największych spadków sprzedaży, a następnie silne odbicie, przekraczające najśmielsze oczekiwania. Szacujemy, że produkcja 

sprzedana branży w 3q20 mogła być nawet o 17-23% wyższa r/r. Popyt konsumpcyjny na meble zyskał w okresie pandemii, 

m.in. z powodu mniejszych wydatków na potrzeby jeszcze wyższego rzędu i większego znaczenia wyposażenia mieszkań. 

Część czynników, które spowodowały wzrost popytu w 3q20 prawdopodobnie okaże się bardziej trwała niż wcześniej przy-

puszczano. Istnieje jednak spore ryzyko, że w końcówce 2020 lub w 2021 sprzedaż mebli może się obniżyć. ....................................... 21 

 PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną: Ograniczenie aktywności usługowej i prze-

mysłowej z uwagi na COVID-19 spowodowało spadek zapotrzebowania na energię i duże spowolnienie wzrostu przychodów 

branży w 2q20 (4,5% r/r vs 23,3% r/r w 1q20). W najbliższych kwartałach sytuacji branży będzie sprzyjał powrót do zapo-

trzebowania na energię elektryczną do poziomu sprzed pandemii. Spodziewany wzrost notowań praw do emisji CO2 przełoży 

się najpewniej na wyższe ceny hurtowe energii na TGE, co będzie korzystne dla wytwórców, równocześnie zmniejszając marże 

podsektora obrotu ................................................................................................................................................................................................................................ 22 
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 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków: Wyniki finansowe budownictwa kubaturowego w 2q20 

były dobre, wynik finansowy netto istotnie wzrósł do 1330 mln zł (vs 891 mln zł w 2q19). W kolejnych kwartałach można 

oczekiwać osłabienia dynamiki tego segmentu budownictwa: - w budownictwie mieszkaniowym w okresie I-VIII 2020 zmalała 

liczba rozpoczętych mieszkań (-10% r/r vs +1,5% w I-VIII 2019); - w budownictwie niemieszkaniowym negatywnie będzie od-

działywać osłabienie inwestycji prywatnych, a także gorsze perspektywy rynku nieruchomości handlowych, hotelowych i biu-

rowych. Jednocześnie takie warunki sprzyjają stabilizacji cen materiałów budowlanych i osłabieniu presji na płace ........................ 23 

 PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej: Wyniki budownictwa infrastrukturalnego w 2q20 

były dobre, epidemia COVID-19 nie spowodowała przerwania prac na budowach. W kolejnych kwartałach ta sytuacja praw-

dopodobnie utrzyma się, branży sprzyja determinacja inwestora publicznego - regularne finansowanie przez GDDKiA i PKP 

PLK pozwala utrzymać ciągłość na budowach. Negatywnie na wyniki branży będzie oddziaływać możliwe ograniczanie w wa-

runkach niepewności inwestycji prywatnych oraz samorządowych (do 30% samorządów przewiduje redukcje inwestycji).......... 24 

 PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi: Pandemia koronawirusa mocno zaburzyła zarówno po-

pyt, jak i podaż na rynku motoryzacyjnym. Obecnie obserwujemy powrót klientów. Przyszłość rynku sprzedaży pojazdów bę-

dzie zależeć od głębokości kryzysu gospodarczego i skali spadku popytu konsumpcyjnego; łatwiejsza może być odbudowa 

przychodów dystrybutorów części i akcesoriów samochodowych, wspierana rosnącym importem starszych aut. ........................... 25 

 PKD 46. Handel hurtowy (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): Lockdown miał negatywny wpływ na branżę 

w 2q20 przyczyniając się do spadku przychodów o 11% r/r wobec wzrostu o 7,7% r/r w 1q20. W najbliższych kwartałach sy-

tuacja hurtowni pozostanie słaba z uwagi na obserwowane już w sierpniu wyhamowanie ożywienia w hurcie. Mniejsze r/r 

zamówienia od sektora HoReCa, przemysłu i handlu oraz narastające obawy gospodarstw domowych związane z pogorsze-

niem sytuacji na rynku pracy (co może przełożyć się na mniejsze zakupy dóbr trwałych) mogą niekorzystnie wpłynąć na 

przychody branży .................................................................................................................................................................................................................................. 26 

 PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi): Pandemia COVID-19 wywarła niekorzyst-

ny wpływ na wielkość dokonywanych zakupów i realizowaną sprzedaż. Przychody w 2q20 spadły o 6,8% r/r wobec wzrostu 

o 8,7% r/r w 1q20. Stopniowy powrót klientów do galerii handlowych przyniósł odbicie sprzedaży. Po zaspokojeniu popytu 

odłożonego przez lockdown, dynamika wzrostu r/r spowolnia, co może wskazywać na gorsze nastroje konsumentów oraz 

wzrost obaw o bezrobocie. ............................................................................................................................................................................................................... 27 

 PKD 49.2 Transport kolejowy towarów: W 2q20 w transporcie kolejowym towarów utrzymał się spadkowy trend dynamiki 

przychodów, jednak firmy w znacznym stopniu ograniczyły koszty. Dzięki temu branży udało się wypracować niewielki zysk, 

po dwóch kwartałach z rzędu zakończonych stratą. Transport kolejowy poprawił wskaźniki płynnościowe, co może być konse-

kwencją skorzystania z mechanizmów antykryzysowych.. ............................................................................................................................................... 28 

 PKD 49.4 Transport drogowy towarów: Sytuacja ekonomiczno-finansowa transportu drogowego towarów w 2q20 była 

nadspodziewanie dobra. Przychody spadły wprawdzie o 8,3% r/r, jednak firmom jeszcze bardziej udało się obniżyć koszty. Po-

zwoliło to na poprawę zysku netto o 32,1% r/r. 20 sierpnia weszły w życie pierwsze przepisy w ramach Pakietu Mobilności. 

Oceniamy, że wprowadzone regulacje nie pogorszą kondycji finansowej sektora... ............................................................................................ 29 

 PKD 55. Zakwaterowanie: Wyniki hoteli w 2q20 były wyjątkowo złe, co było oczekiwane w sytuacji zamknięcia hoteli przez 

5 tygodni z 13 tygodni kwartału. Przewidujemy lepsze wyniki za 3q20, gdy krajowa turystyka wakacyjna była tylko w nie-

wielkim stopniu utrudniona przez epidemię a ograniczenia w turystyce międzynarodowej oraz bon turystyczny skutkowały 

dodatkowym popytem klientów krajowych na usługi hotelowe. Niemniej przedłużające się wygaszenie branży targowo-

kongresowej i eventowej oraz spotkań biznesowych zmniejsza popyt na usługi zakwaterowania w 4q20 .......................................... 30 

 PKD 61. Telekomunikacja: Branżę cechuje względna stabilność przychodów, co wynika z abonamentowego modelu sprzedaży 

jej usług. Obecnie rośnie znaczenie zaawansowanych technologii, które mają ułatwić odbudowywanie gospodarki po epidemii 

COVID-19, co wraz z dostępem do znacznych środków m.in. na rozwój infrastruktury cyfrowej korzystnie wpłynie na rozwój 

branży i przyszłe wyniki przedsiębiorstw.. ................................................................................................................................................................................. 31 

 PKD 62. Działalność zw. z oprogramowaniem i informatyką: Branża informatyczna jest w dobrej sytuacji, o czym świadczą 

zarówno wyniki przedsiębiorstw jak i kolejne przejęcia i szereg dużych kontraktów wzmacniających pozycję przedsiębiorstw 

zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Pandemia koronawirusa przyspieszyła wiele trendów (np. telepracy), jak 

również wykreowała nowe potrzeby; charakter pracy programistów pozwalający na pracę z domu znacznie ułatwia funkcjo-

nowanie branży w czasie tej wyjątkowej sytuacji epidemiologicznej. ........................................................................................................................ 32 

 

 Załącznik Definicje wskaźników ................................................................................................................................................................................................... 33 
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PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 2,6 4,1 3,1 4,4 3,8 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 9,0 9,7 9,5 12,6 10,9 11,6 58,0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,52 1,54 1,54 1,55 1,60 1,53 4,46

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,07 1,06 1,02 1,06 1,10 1,03 3,51

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 30 33 35 32 32 22 85

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 41 42 40 41 39 32 69

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 36 37 37 36 34 26 66

DR Współczynnik długu 0,45 0,45 0,45 0,44 0,43 0,45 0,81

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,21 1,22 1,21 1,22 1,23 1,21 2,81

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 28,5 27,8 26,1 28,1 28,4 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 096 1 128 1 154 1 054 1 098 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

3q 19 4q19 2q 201q 20Wybrane wskaźniki 2q 19

 Branża spożywcza relatywnie lepiej poradziła sobie w pierwszym eta-
pie pandemii, związanym z lockdownem. Przychody firm, wskutek znaczą-
co niższego popytu, obniżyły się w 2q20 o 2,4% r/r wobec spadku 
o 19,3% r/r w przetwórstwie przemysłowym ogółem. Jednocześnie spadek 
przychodów był mniejszy niż kosztów (-3,8% r/r), co spowodowało wzrost 
zysku branży o 41,1% r/r (vs +25,3% r/r w 1q20). W kierunku obniżki przy-
chodów oddziaływała mniejsza sprzedaż eksportowa, wywołana zmniejszo-
nym zapotrzebowaniem w sektorze HoReCa. Niemniej, spadek popytu kra-
jowego był relatywnie większy i udział eksportu w przychodach ogółem firm 
spożywczych w 2q20 wzrósł do 28,4% (0,2 pp kw/kw).  

 Zmiany w produkcji sprzedanej oraz sprzedaży detalicznej sugerują, 
że sytuacja firm branży spożywczej w 3q20 może poprawić się i pozosta-
nie wciąż lepsza na tle innych branż przemysłowych. Odbicie w eksporcie 
żywności w czerwcu i lipcu wskazuje na wzrost wpływów firm ze sprzedaży 
zagranicznej. Niemniej, w dalszym ciągu z uwagi na zmniejszony popyt 
w HoReCa i ASF w Niemczech, krajowy eksport mięsa może notować spad-
ki. Czynnikiem łagodzącym negatywne skutki dla eksporterów jest utrzy-
mywanie się niskiego kursu PLN wobec EUR 

 Z uwagi na pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych oraz konse-
kwencje drugiej fali zakażeń, popyt (w tym eksportowy) w kolejnych kwarta-
łach prawdopodobnie utrzyma się poniżej „normalnego” poziomu, mimo 
że ograniczenia w działalności firm z food service prawdopodobnie nie będą 
aż tak znaczące jak w 2q20.  
Kluczowa dla oceny branży spożywczej będzie sytuacja w przetwórstwie 
mięsa (ok. 30% przychodów branży). W warunkach niskich cen detalicznych 
mięsa prawdopodobny jest relatywny wzrost jego spożycia w gospodar-
stwach domowych. Wygaszenie efektów lockdownu będzie natomiast ogra-
niczać dynamikę spożycia produktów sypkich i dań gotowych w kolejnych 
kwartałach. Większa dostępność surowca skutkować będzie niższymi cena-
mi skupu owoców i warzyw co, w połączeniu z obniżkami cen na rynku żyw-
ca (COVID-19 i ASF), przełoży się na spadek kosztów w branży spożywczej. 
Niemniej, ryzyko mniejszej dostępności pracowników do zbiorów, może 
ograniczyć ten efekt. Zagrożeniem dla branży mięsnej są ewentualnie nega-
tywne skutki ustawy o ochronie zwierząt, niepewność co do wprowadzenia 
zakazu żywienia paszami GMO od 2021 oraz rosnące ryzyko chorób zwie-
rzęcych – ASF i grypy ptaków.  

     0

   500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

4q18 1q19 2q19 3q19 4q19 1q20 2q20

mln złmld zł 

Przychody, koszty i wynik finansowy 

przychody (L) koszty (L) wynik finansowy netto (P)

 
 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

4q18 1q19 2q19 3q19 4q19 1q20 2q20

%; r/r

Zmiana przychodów i kosztów 

GS Przychody ogółem TC Koszty ogółem

 
 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 lip 19 sty 20 lip 20

Koniunktura w produkcji art. spożywczych, 
napojów, wyr. tytoniowych    

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury

Bieżąca sytuacja finansowa

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

 
Źródło: GUS 
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PKD 14. Produkcja odzieży  

 

 

 

 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 6,6 5,4 5,7 2,4 10,8 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 15,9 14,0 13,9 4,5 11,5 7,1 62,5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,98 2,04 2,17 2,15 2,19 2,18 7,75

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,12 1,14 1,21 1,14 1,16 1,26 5,29

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 81 84 76 92 100 58 231

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 67 69 54 60 58 38 128

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 35 41 29 37 32 20 79

DR Współczynnik długu 0,42 0,41 0,39 0,39 0,39 0,43 0,89

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,88 1,94 1,91 1,93 1,96 2,02 9,66

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 36,5 43,9 37,4 43,3 38,3 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 183 193 199 166 177 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 19 3q 19 4q19 1q 20Wybrane wskaźniki 2q 20

 

 Branża odzieżowa należy do działalności, które najmocniej odczuły 
skutki wybuchu pandemii. Zamknięcie sklepów w centrach handlowych 
o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. na półtora miesiąca, postawiło produ-
centów odzieży w bardzo trudnej sytuacji. Przychody w 2q20 spadły 
o 15,3% r/r (vs 3,1% r/r w 1q20), natomiast koszty z uwagi na okresowe 
wstrzymanie produkcji oraz otrzymane wsparcie w ramach Tarczy Antykry-
zysowej obniżyły się o 18,9% r/r (vs 3,5% r/r w 1q20). W 2q20 wzrost wy-
nagrodzenia w przeliczeniu na pracownika znacząco spowolnił (0,6% r/r 
vs 6,2% r/r w 1q20), niemniej wynagrodzenia (ich udział w przychodach 
sięga 35%) są znaczącym obciążeniem dla branży.  

 Niemal całkowite wstrzymanie obrotu towarami spowodowało, że maga-
zyny producentów z kolekcją wiosenno-letnią pozostawały pełne; wskaźnik 
rotacji zapasów w 2q20 sięgał 100 dni. Produkcja sprzedana notowała 
spadki r/r: w kwietniu o 26%, w maju o 12%; czerwiec przyniósł niewielki 
wzrost (+0,1%). Mniejszej sprzedaży w sklepach stacjonarnych nie zrekom-
pensował silny wzrost sprzedaży internetowej. 

 Szacunkowa wartość przychodów firm sektora modowego w Polsce 
w 2019 (wg PwC) wyniosła 70,2 mld zł; udział odzieży sięga 53%, obuwia 
21%, akcesoriów 21%, a galanterii 5%. Rynek mody tworzą zarówno sklepy 
odzieżowe, jak i szwalnie, fabryki obuwia i galanterii skórzanej, projektanci 
i doradcy klienta. Według Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego 
i Tekstylnego branża zatrudnia ponad 120 tys. pracowników, głównie w 
sektorze mikro, małych i średnich, najczęściej rodzinnych, przedsiębiorstw.  

 Stopniowy powrót klientów do galerii handlowych (obecna odwiedzal-
ność centrów handlowych ustabilizowała się na poziomie ok. 80% wyni-
ków z 2019) stwarza szansę w najbliższych kwartałach na wznowienie 
zamówień ze strony detalu, jednak zagrożeniem jest zapełnienie hurtowni 
odzieżą sprowadzoną z Chin. Wyraźny wzrost liczby zachorowań 
na COVID-19 oraz obawy konsumentów związane z utratą pracy lub obni-
żeniem wynagrodzeń skłaniają do oszczędzania, co może negatywnie wpły-
wać na wielkość zakupów modowych w 4q20. Odbudowanie obrotów skle-
pów odzieżowych do poziomu sprzed epidemii możliwe jest w połowie 2021. 

 Na sytuację producentów odzieży wpływać będą działania podejmowane 
przez sieci odzieżowe: - częstsze wprowadzanie nowych kolekcji i w rezulta-
cie zlecanie produkcji w kraju zamiast w krajach azjatyckich (decyduje czas 
dostawy i jakość odzieży); - wyhamowanie otwarć nowych salonów, - dal-
szy rozwój sprzedaży przez internet kosztem sklepów stacjonarnych, - spa-
dek cen detalicznych odzieży. 
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Źródło: GUS 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
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PKD 15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych  

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9,5 1,3 3,7 4,0 . . .

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16,3 11,5 10,4 7,1 . . .

CR Wskaźnik płynności bieżącej 2,77 2,43 2,63 2,51 . . .

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,73 1,51 1,61 1,59 . . .

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 72 77 78 80 . . .

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 80 77 67 86 . . .

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 42 44 42 51 . . .

DR Współczynnik długu 0,35 0,39 0,37 0,35 . . .

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 2,26 2,10 2,15 2,48 . . .

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 60,8 50,0 43,3 60,7 . . .

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 63 65 65 55 . . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

1q 202q 19Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 2q 20

 

 Sytuacja branży skórzanej w 1h20 znacząco pogorszyła się. Zamknię-
cie w połowie marca sklepów obuwniczych oraz z galanterią skórzaną, 
znajdujących się w centrach handlowych, miało znaczący wpływ na zamó-
wienia ze strony hurtowni i detalu. Przychody producentów zatrudniają-
cych powyżej 9 osób zmniejszyły się o 22,7% r/r przy spadku kosztów o 
18,4%. Obniżenie zysku netto o 67,4% r/r zmniejszyło rentowność sprzeda-
ży do 3,7% w 1h20 (vs 8,4% w 1h19). Udział eksportu w przychodach ogó-
łem branży spadł o 6 pp r/r, do 59% w 1h20. Produkcja sprzedana branży 
w 2q20 zmniejszyła się o 38,5% r/r wobec wzrostu o 2,7% r/r w 1q20. W 
okresie lipiec-sierpień spadek produkcji sprzedanej wyhamował (-0,3% r/r). 

 O sytuacji branży decyduje głównie kondycja producentów obuwia 
(PKD 15.2).  Polska zajmuje 7 pozycję pod względem wielkości produkcji 
obuwia w UE, z udziałem w rynku na poziomie 2,5%, za Włochami, Hiszpa-
nią, Portugalią, Niemcami, Rumunią i Francją. Na koniec czerwca 2020 w 
systemie REGON zarejestrowanych było 3168 podmiotów deklarujących 
produkcję obuwia (PKD 15.20), z czego 91% stanowiły firmy mikro. 

 W 2020 jeszcze przed pandemią koronawirusa branża notowała spadek 
produkcji. Według GUS produkcja obuwia w przedsiębiorstwach zatrudnia-
jących powyżej 49 osób zmniejszyła się w styczniu-lutym o 17% r/r. Za-
mknięcie sklepów obuwniczych w galeriach handlowych oraz zatrzymanie 
popytu eksportowego skutkowało mniejszym zapotrzebowaniem na pro-
dukcję obuwia. Dołek aktywności wystąpił w kwietniu (-56,7% r/r). Kolejne 
miesiące przynoszą lekkie odbicie, niemniej w sierpniu produkcja obuwia 
(1,9 mln par) była niższa o 26,6% r/r, a w okresie styczeń-sierpień 2020 
niższa o 27,9% r/r. 

 W najbliższych kwartałach sytuacja branży będzie zła. Popyt kon-
sumpcyjny, który w 2019 sprzyjał rozwojowi przemysłu skórzanego, te-
raz może skierować się w stronę tańszych produktów importowanych 
z Chin. Sprzedawcy obuwia zapowiadają redukcję zamówień z kolekcji je-
siennej o ok. 10–15%, a także zmianę warunków płatności. Silny wzrost 
liczby zakażeń koronawirusem w Polsce i za granicą oraz możliwe pogor-
szenie sytuacji na rynku pracy w 4q20 prawdopodobnie odbiją się nieko-
rzystnie na konsumpcji prywatnej, co przełoży się na spadek popytu na 
wyroby produkowane przez krajowe podmioty. Odbudowanie rynku do 
wartości sprzed pandemii spodziewane jest w połowie 2021. 
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PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 6,5 3,4 3,3 2,3 7,5 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 10,7 8,8 8,2 4,1 8,1 12,1 60,1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,55 1,61 1,41 1,55 1,56 1,77 4,84

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,96 1,00 0,81 0,94 0,99 1,10 3,41

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 47 46 50 48 47 43 118

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 44 40 33 40 41 38 74

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 35 31 30 32 30 25 58

DR Współczynnik długu 0,44 0,42 0,44 0,43 0,43 0,45 0,79

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,15 1,15 1,09 1,15 1,14 1,45 3,47

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 43,3 40,5 39,7 42,2 44,8 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 293 303 309 273 290 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

1q 204q192q 19 3q 19 2q 20Wybrane wskaźniki

 

 Po kilku kwartałach obniżających się marż, w kryzysowym 2q20 wy-
nik finansowy branży się poprawił się. Znacznemu spadkowi przychodów 
(-9,1% r/r wobec +4,4% r/r w 1q20) towarzyszył jeszcze większy spadek 
kosztów (-10,1% r/r wobec +7,3% r/r w 1q20; por. wykres). W 1q20 wynik 
finansowy netto firm z branży wzrósł o 5,9% r/r, a stopa zysku netto  
o 1 pp r/r, do 7,5%. Na podstawie wyników za 2q20 trudno jeszcze wycią-
gać daleko idące wnioski, gdyż koszty firm, szczególnie osobowe, były do-
datkowo (poza normalnym spadkiem związanym z niższą produkcją) obni-
żone przez wsparcie w ramach pakietów stymulacyjnych. 

 Produkcja wyrobów z drewna, po głębokim załamaniu w kwietniu  
i maju, zanotowała gwałtowne odbicie w czerwcu. Również w lipcu  
i sierpniu produkcja utrzymywała się na wyższym poziomie niż przed 
rokiem. Powodem szybkiego powrotu produkcji do wysokich poziomów 
było silne ożywienie w branży meblarskiej oraz wysoki popyt na produkty 
wykorzystywane do wykańczania i remontów mieszkań (parkiety, stolarka 
otworowa). Największe wzrosty produkcji w relacji r/r w okresie lipiec-
sierpień’20 dotyczyły połączonych płyt podłogowych (+21,5%) oraz drzwi  
z drewna (+14,5%). Zaobserwowany w lipcu i sierpniu wzrost produkcji 
sprzedanej (łącznie o 13,9% r/r), był prawdopodobnie kontynuowany 
również we wrześniu. Dzięki temu w całym 3q20 produkcja sprzedana mo-
że być o 10-15% wyższa r/r, co będzie jednym z lepszych wyników wśród 
branż przemysłowych. Biorąc pod uwagę dobre wyniki sprzedaży, wskaź-
niki koniunktury dla branży wyglądają zaskakująco słabo. We wrześniu 
wskaźnik oczekiwanego portfela zamówień obniżył się do -7,1 pkt.  
z +1,4 pkt. w sierpniu. Prawdopodobnie branża obawia się negatywnego 
wpływu drugiej fali epidemii COVID-19 w Europie i być może już zauważa 
niepokojące sygnały płynące od odbiorców spoza branży meblarskiej, gdzie 
nastroje na razie są dobre. 

 Oczekujemy, że w najbliższych kwartałach nadal może słabnąć popyt 
na wyroby z drewna ze strony budownictwa (w sierpniu spadek produkcji 
budowlano-montażowej o 12,1% r/r). Jednak ze względu na wysoki popyt  
ze strony branży meblarskiej prawdopodobnie sprzedaż producentów wy-
robów z drewna w 4q20 wciąż będzie wyższa r/r. Jednak w 2021 obniżyć 
się może również popyt ze strony producentów mebli. 
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    Źródło: GUS 
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PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9,0 7,9 9,3 10,7 8,4 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 18,9 17,1 16,8 19,9 17,3 16,5 46,1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,33 1,45 1,47 1,62 1,57 1,81 4,82

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,91 1,01 1,02 1,20 1,09 1,23 3,66

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 37 36 35 33 39 34 74

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 52 53 50 54 49 51 86

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 37 37 36 37 36 35 64

DR Współczynnik długu 0,44 0,41 0,40 0,39 0,39 0,45 0,76

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,10 1,13 1,13 1,21 1,18 1,29 2,54

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 37,0 37,6 33,1 36,0 36,4 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 219 224 228 213 218 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

1q 20Wybrane wskaźniki 3q 19 4q192q 19 2q 20

 

 

 

 Wybuch pandemii wpłynął na branżę papierniczą w mniejszym stop-
niu niż w przypadku wielu innych branż przemysłowych, niemniej wyniki 
ekonomiczno-finansowe producentów papieru i wyrobów z papieru w 2q20 
były słabsze niż w 1q20. Spadek przychodów (-7,3% r/r vs -0,6% 
w 1q20), przy ograniczeniu kosztów o 6,7% r/r (vs -2,1% r/r w 4q19), 
przyczynił się do pogorszenia wyniku finansowego netto o 12,6% r/r 
i obniżenia rentowności sprzedaży (por. tabela). Udział eksportu w przycho-
dach nie zmienił się w stosunku do 1q20 (36%). 
 Wyniki branży uwarunkowane są cenami papieru i celulozy. Ceny papie-
rów wysokogatunkowych na koniec 2q20 spadły o ok. 2% w porównaniu 
z 1q20 i o 5,2-6,6% r/r w zależności od gatunku. Spadkowy trend cen celu-
lozy zdecydowanie wyhamował; cena celulozy NBSK (celuloza długowłók-
nista) była wyższa o 2,9% w porównaniu z 1q20, choć nadal znacząco niż-
sza r/r (-19%), cena BHKP (celuloza krótkowłóknista) nie zmieniła się 
kw./kw. i była o 27,5% niższa r/r. Niskie ceny celulozy, będącej podstawo-
wym surowcem dla producentów papieru, sprzyjały ograniczeniu kosztów 
produkcji. 
 Po okresie silnego wzrostu popytu na wyroby higieniczne (papier toale-
towy, ręczniki, pieluchy) oraz opakowania papierowe i tekturę dla sklepów 
internetowych na początku pandemii (wzrost produkcji sprzedanej w marcu 
o 9,7% r/r), nastąpiło zmniejszenie sprzedaży towarów kupowanych na 
zapas (w kwietniu produkcja sprzedana spadła o 6,8% r/r, w maju o 13% 
r/r, w czerwcu wzrosła o 1%).  
 W kolejnych kwartałach sytuacja producentów papieru, mimo kryzy-
su gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa, pozostanie rela-
tywnie dobra. Czynnikiem pozytywnie oddziałującym na wyniki będzie na-
dal niski poziom cen celulozy - podstawowego surowca dla producentów 
papieru. Osłabienie popytu na papier będzie skutkować dostosowaniem 
produkcji do poziomu zamówień i w rezultacie osłabieniem przychodów 
wytwórców.  
Wyniki producentów wyrobów papierowych w krótkim okresie prawdo-
podobnie będą stabilne. Spodziewany jest dalszy wzrost popytu na opa-
kowania (pudełka, tektura) w sytuacji dynamicznego rozwoju branży 
e-commerce, niemniej obserwuje się też spadek zużycia papieru jako efekt 
malejącego druku książek, gazet i ulotek. Druga fala epidemii i wzrost liczby 
osób przebywających na kwarantannie mogą ponownie zwiększyć zapo-
trzebowanie na artykuły higieny osobistej. 
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Źródło: GUS 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
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PKD 19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4,8 3,2 2,7 -14,2 . . .

ROE Stopa rentowności kapitału własnego . 11,4 . -41,0 . . .

CR Wskaźnik płynności bieżącej . 1,71 . 1,72 . . .

QR Wskaźnik podwyższonej płynności . 1,01 . 1,05 . . .

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) . 35 . 33 . . .

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) . 29 . 23 . . .

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) . 23 . 15 . . .

DR Współczynnik długu . 0,44 . 0,44 . . .

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym . 1,26 . 1,21 . . .

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 25,8 25,8 25,8 22,8 . . .

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 16 16 16 13 . . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

 

 

 

 Wyniki finansowe branży w 2q20 były bardzo słabe. EBITDA LIFO 
Orlenu pogorszyła się o 58% r/r, a Lotosu o 94%. Bardzo dobry wynik 
netto był skutkiem jednorazowego zysk Orlenu z tytułu okazyjnego nabycia 
Energi w wysokości 3690 mln zł, co stanowiło ok. 94% zysku branży. 

 Wpływ na tak słabe wyniki miał spadek marż oraz mniejszy wolumen 
produkcji. Modelowa marża downstrem Orlenu pogorszyła się  
o 3,8 USD/bbl r/r do 7,3 USD/bbl. Wolumen przerobu ropy był niższy  
o 21% r/r. 
Konsumpcja benzyny w 2q20 zmniejszyła się o 22% r/r a oleju napędowe-
go o 10%. Przyczyniło się to do spadku osiąganych rezultatów stacji ben-
zynowych. EBITDA segmentu detalicznego Orlenu obniżyła się o 15% r/r. 
Zmniejszenie wolumenów sprzedaży i marży pozapaliwowej zostało 
w znacznym stopniu zrekompensowane przez wyższą marżę paliwową.  

 Niewielki spadek cen ropy naftowej obecnie nie przekłada się na po-
prawę marży, gdyż lepsze narzuty na benzynie nie są w stanie zneutralizo-
wać wciąż niskiej rentowności ON. Zapasy ON rosną i bez powrotu istot-
nego ruchu lotniczego poprawa marży na średnich destylatach będzie 
trudna do uzyskania. Ta sytuacja znacznie bardziej wpływa na wyniki fi-
nansowe Lotosu niż Orlenu, gdyż gdańska spółka produkuje znacznie wię-
cej średnich destylatów. Modelowa marża Orlenu za lipiec-sierpień’20 
wskazuje na dalsze znaczące pogorszenie rezultatów finansowych bran-
ży w 3q20 kw/kw. 
Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen z licz-
nymi zastrzeżeniami m.in. sprzedaży 80% stacji Lotosu i 30% udziałów 
w gdańskiej rafinerii. Fuzja może spowodować wzrost marż z powodu niż-
szej konkurencji.  

 W kolejnych kwartałach sytuacja branży może poprawić się. Popyt 
w Polsce wraz z rozmrażaniem gospodarki zwiększy się, aczkolwiek kluczo-
wa dla branży będzie sytuacja na świecie (znaczący handel zagraniczny), 
która wpływa na uzyskiwane marże. Znaczącym ryzykiem jest druga fala 
pandemii.  
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Kwartalnik Branżowy 3q20 

PKD 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 7,0 6,0 2,8 6,8 9,8 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 15,2 13,6 11,3 12,3 14,1 16,0 60,8

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,53 1,51 1,44 1,57 1,58 1,92 5,85

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,04 1,03 0,96 1,08 1,11 1,16 3,84

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 41 41 44 44 42 48 109

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 50 49 40 49 45 51 92

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 44 44 47 47 43 33 74

DR Współczynnik długu 0,45 0,45 0,45 0,46 0,45 0,43 0,81

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,15 1,14 1,11 1,16 1,16 1,39 2,87

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 39,2 41,9 38,6 40,3 40,1 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 241 246 247 242 253 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

 

 Wyniki finansowe 2q20 branży okazały się rewelacyjne – kwartalny zysk 
netto zwiększył się o 32% r/r i osiągnął prawdopodobnie najwyższy poziom 
w historii. Koszty zmniejszyły się znacznie mocniej niż przychody (-7,2% r/r 
vs-4,3%). Główny wpływ na tak dobry wynik mieli producenci mydła i środ-
ków czyszczących (PKD 20.41; +138 mln zł r/r tj. +309%) oraz nawozów 
(PKD 20.15; +204 mln zł r/r; niskie ceny surowców energetycznych). Zmiany 
wyników r/r pozostałych grup producentów nie miały istotnego przełożenia 
na ogólny obraz PKD 20. Słaby rezultat osiągnęli wytwórcy pozostałych 
podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13; -28% r/r).  

 Obecna sytuacja jest dla branży bardzo korzystna. Pozytywnie na bran-
żę oddziałują wciąż zmieniające się nawyki w społeczeństwie (wysoki popyt 
na mydło w warunkach pandemii. Ceny surowców energetycznych nadal są 
na bardzo dobrych dla producentów poziomach (choć cena gazu na TGE 
w sierpniu’20 wzrosła o 10% m/m). Z kolei negatywny wpływ pandemii CO-
VID-19 prawdopodobnie jest coraz mniejszy – dobrym przykładem jest bran-
ża meblarska, która ma obecnie bardzo duże zamówienia (wybrani wytwórcy 
deklarują wolumeny produkcji wyższe r/r). Powolna poprawa postępuje też 
w automotive.  
Modelowa marża petrochemiczna Orlenu osiągnęła minimum w czerwcu’20 
(podobnie jak ceny większości tworzyw sztucznych), jednak jej wzrosty nie są 
znaczące. Średnia marża w 3q20 będzie prawdopodobnie niższa niż w 2q20, 
co powinno lekko negatywnie przełożyć się na wyniki producentów tworzyw 
sztucznych w formach podstawowych.  

 Wydaje się, że dobra obecna sytuacja utrzyma się. Należy jednak zwró-
cić uwagę na bardzo duże ryzyko prognozy. Istnieje znacząca liczba czynni-
ków, które mogą istotnie wpłynąć na koniunkturę (np. ponowne zamrożenie 
gospodarki). Drugim istotnym ryzykiem jest możliwy wzrost kosztów surow-
ców energetycznych. W dłuższym terminie podaż mydeł i detergentów zwięk-
szy się, co wpłynie na normalizację marż uzyskiwanych przez producentów, 
jednak popyt powinien utrzymać się na bardzo wysokim poziomie.  
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Kwartalnik Branżowy 3q20 

 

PKD 21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych  

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 7,5 19,1 5,6 16,5 8,1 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12,4 14,1 12,1 18,4 12,7 13,5 39,8

CR Wskaźnik płynności bieżącej 2,10 2,27 2,03 2,14 2,17 4,55 11,86

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,34 1,52 1,44 1,54 1,41 2,54 8,08

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 70 70 67 59 78 85 167

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 68 66 67 68 58 62 100

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 43 47 51 45 47 25 66

DR Współczynnik długu 0,32 0,32 0,34 0,32 0,32 0,30 0,72

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,27 1,32 1,33 1,38 1,36 1,65 4,34

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 23,7 24,2 30,8 22,7 27,0 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 59 60 60 65 65 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

4q19 1q 20 2q 202q 19Wybrane wskaźniki 3q 19

 

 Branża farmaceutyczna należy do beneficjentów pandemii COVID-19. 
Wysoki popyt na maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki przeciwbólowe 
i suplementy diety z marca utrzymał się także w kwietniu wpływając na 
wzrost przychodów branży w 2q20 o 4,7% r/r (vs 13,8% r/r w 1q20) 
i zysku netto o 7% r/r. Rentowność sprzedaży na poziomie 8,1% znacznie 
przekraczała średnią w przetwórstwie przemysłowym. W 2q20 udział eks-
portu w przychodach w porównaniu z 1q20 zwiększył się do 27% (+4,3 pp). 

 Po okresie silnego wzrostu popytu na farmaceutyki i wyroby medyczne 
na początku pandemii (wzrost produkcji sprzedanej w marcu o 40,1% r/r 
i w kwietniu o 14,7% r/r), w maju nastąpiło ograniczenie sprzedaży leków 
kupowanych w aptekach na zapas i spadek produkcji sprzedanej o 5,0% 
r/r. Kolejne miesiące przyniosły stabilny jednocyfrowy wzrost r/r , podobny 
jak przed wybuchem pandemii. Wartość produkcji leków i wyrobów farma-
ceutycznych w 2q20 spadła o 4,3% r/r wobec wzrostu o 10,7% r/r w 1q20. 

 Wybuch epidemii koronawirusa unaocznił problem silnego uzależnie-
nia polskiej (i europejskiej) branży farmaceutycznej od półproduktów 
z Azji. Niemal 80% leków sprzedawanych w Europie ma w składzie sub-
stancję aktywną produkowaną przez chińskich lub hinduskich wytwórców. 
Rozwiązaniem mogłoby być zachęcenie krajowego przemysłu farmaceu-
tycznego do produkcji substancji, jednak wymaga to systemu zachęt. Trwa-
ją prace w resorcie zdrowia nad tzw. Refundacyjnym Trybem Rozwojowym 
RTR Plus. W wyniku wprowadzenia urzędowych cen leków refundowanych 
oraz ich znacznej obniżki w Polsce po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej 
w 2012, eksport niektórych farmaceutyków stał się bardzo dochodowy, 
co doprowadziło w wielu przypadkach do ich braku w aptekach. 

 W najbliższych kwartałach sytuacja branży będzie stabilna. Znaczący 
wzrost zachorowań na koronawirusa jesienią prawdopodobnie zwiększy 
popyt na leki zwiększające odporność (szczególnie w sytuacji zbyt małej 
podaży szczepionki przeciwko grypie) oraz wyroby medyczne ogranicza-
jące ryzyko zakażenia. Większa dbałość o zdrowie przyczyniła się do niż-
szych zachorowań na grypę i przeziębienia, co redukuje zapotrzebowanie 
na farmaceutyki. Ryzykiem dla krajowych producentów pozostaje regular-
ność dostaw półproduktów z Chin i Indii. Wyższe ceny importowanych 
substancji najpewniej przełożą się na podrożenie leków w Polsce. Pogor-
szenie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych może wpłynąć na 
ograniczenie zakupów droższych, nowoczesnych medykamentów. W kie-
runku poprawy wyników branży w dłuższym okresie będą oddziaływać 
rosnące wydatki na opiekę zdrowotną, wydłużanie się życia, wysoki popyt 
na suplementy. 
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Źródło: GUS 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
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Monitoring Branżowy 
Kwartalnik Branżowy 3q20 

PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 6,2 5,9 5,2 9,0 9,1 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 15,4 14,3 13,4 20,0 18,9 16,2 49,5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,51 1,58 1,59 1,55 1,64 1,65 4,35

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,99 1,04 1,04 1,04 1,10 1,04 3,08

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 48 47 46 46 48 45 100

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 54 54 48 54 53 51 93

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 44 42 41 43 42 36 78

DR Współczynnik długu 0,47 0,45 0,44 0,46 0,45 0,46 0,82

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,26 1,28 1,27 1,28 1,30 1,35 3,08

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 45,7 48,9 46,5 46,0 46,7 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 612 620 631 588 608 . .

1q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

4q193q 19 2q 20Wybrane wskaźniki

 

 Zysk netto branży w 2q20 (+30% r/r) był zbliżony do najlepszego 
wyniku w historii zanotowanego w 1q20. Główną przyczyną dobrego rezul-
tatu był spadek kosztów (-13,9% r/r; notowania tworzyw sztucznych w 
formach podstawowych zmniejszyły się o 20% r/r i 7% kw/kw), podczas 
gdy przychody zmniejszyły się o 11%. Znaczącą kontrybucję do wzrostu 
zysków mieli producenci opakowań (PKD 22.22; +56% r/r), arkuszy, płyt i 
kształtowników (PKD 22.21; +50%) oraz wyrobów dla budownictwa (PKD 
22.23; +40%). Słabsze wyniki zanotowali wytwórcy pozostałych wyrobów 
(PKD 22.29; -21%), co było efektem m.in. załamania popytu z branży auto-
motive (kontynuacja tendencji z 1q20). 

 Większość cen tworzyw sztucznych w formach podstawowych osiągnę-
ła minimum w maju’20 lub czerwcu’20, po czym znacząca część spadków 
rozpoczętych wraz z zamrożeniem gospodarki, została zniwelowana (wyjąt-
kiem jest PET butelkowy, którego cena utrzymuje się na bardzo niskim po-
ziomie). Pomimo tego obecny poziom cen surowców dla branży należy 
ocenić jako korzystny. Popyt na opakowania do żywności, które zapewnia-
ją wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny, nadal występuje i będzie 
występował. Przychody producentów wyrobów z tworzyw sztucznych dla 
budownictwa (PKD 22.23) zmniejszyły się o 18% w 2q20, co wraz ze słab-
szymi danymi o produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach, 
budzi obawy o utrzymanie tak dobrych wyników finansowych w 3q20 
i kolejnych. Na wytwórców pozostałych wyrobów z tworzyw negatywnie 
wpłynęło załamanie produkcji samochodów w 2q20. 

 W średnim terminie niskie notowania ropy naftowej (korelacja ze świa-
towym wzrostem gospodarczym) przełożą się na utrzymanie korzystnych 
dla branży cen tworzyw sztucznych w formach podstawowych. Wydaje 
się, że krótkoterminowe trendy dotyczące popytu będą kontynuowane 
w kolejnych kwartałach. 
W dłuższej perspektywie źródłem znaczącego zmniejszenia popytu może 
być branża budowlana wskutek możliwego osłabienia popytu 
na mieszkania oraz zmniejszenia liczby rozpoczętych budów. Produkcja 
samochodów powoli powinna wracać do normalności, co skutkować bę-
dzie rosnącym zapotrzebowaniem na wyroby z tworzyw sztucznych. Pomi-
mo, że mogą występować spółki, które będą miały znaczące trudności, 
to branża ogółem powinna wyjść z kryzysu w dobrej kondycji finansowej. 
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Źródło: PlasticsEurope 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
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Kwartalnik Branżowy 3q20 

 

PKD 23. Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 12,3 10,3 4,1 7,3 10,5 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 15,2 15,3 12,9 10,2 12,4 11,4 39,9

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,76 1,82 1,74 1,82 1,81 1,95 5,57

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,16 1,21 1,13 1,22 1,21 1,19 4,41

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 52 51 53 54 55 49 126

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 60 59 51 58 59 51 100

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 42 41 42 43 43 32 81

DR Współczynnik długu 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40 0,41 0,80

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,20 1,21 1,18 1,22 1,21 1,36 3,64

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 30,8 31,2 28,7 33,0 27,5 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 340 351 357 336 345 . .

2q 19Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 20

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

 

 Wyniki ekonomiczno-finansowe branży w 2q20 były słabsze niż rok 
temu, lepsze jednak niż w poprzednich dwóch kwartałach. Rentowność 
sprzedaży netto, choć słabsza niż w 2q19, jednocześnie wyraźnie wzrosła na 
tle poprzednich kwartałów w 2020 (por. tabela) i kształtowała się zdecydo-
wanie powyżej przeciętnej dla przemysłu (10,5% vs 4,5% w przemyśle). Słab-
szy popyt z hurtowni i firm budowlanych w konsekwencji ograniczeń związa-
nych z epidemią COVID-19 skutkował w 2q20 spadkiem przychodów (-9% 
r/r) i kosztów (-7,2% r/r), przy większym spadku przychodów. Produkcja 
wyrobów z surowców niemetalicznych należy do najbardziej energochłon-
nych (w 2q20 zużycie energii to 12,1% kosztów producentów cementu, 7,5% 
kosztów producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz 6,1% 
kosztów hut szkła wobec 2,2% w przemyśle przetwórczym). Wysoka energo-
chłonność procesu technologicznego czyni branżę wrażliwą na zmiany cen 
gazu i energii (ostatnio korzystny dla producentów poziom ceny gazu). 

 O wynikach działu decydują głównie wyniki producentów wyrobów 
z betonu (32% przychodów działu), szkła (25%) oraz cementu i wapna 
(18%). W 2q20 wg GUS zmalała r/r produkcja wyrobów sanitarnych cera-
micznych (-30%), szyb typu „float” (-19%) i jednokomorowych (-18%),  wap-
na (-10%), masy betonowej (-8%), elementów silikatowych (-5%) i cegieł       
(-4%); wzrosła natomiast r/r produkcja dachówek ceramicznych (+39%) i  
wyrobów izolacji termicznej (+11%), a na poziomie zbliżonym do 2q19 kształ-
towała się produkcja bloków z betonu lekkiego (-0,7%), spoiw gipsowych               
(-1,5%) i cementu (-2,6%).  

 W 3q20 wyniki branży będą prawdopodobnie lepsze (odłożony popyt z 
okresu zamrożenia gospodarki), stabilizując się w dalszych miesiącach. 
Branży sprzyja kontynuacja umiarkowanego popytu ze strony firm budowla-
nych, szczególnie realizujących inwestycje sektora publicznego. Także duża 
liczba mieszkań w zaawansowanej realizacji oznacza utrzymanie zapotrzebo-
wania na materiały do wykańczania. Natomiast popyt remontowy po wio-
senno-letnim ożywieniu w okresie jesienno-zimowym zwykle jest nieco słab-
szy. Zwraca uwagę (por. wykres) oczekiwane ponowne relatywnie niewiel-
kie pogorszenie oceny koniunktury branży – pogorszenie przewidywanej 
oceny sytuacji gospodarczej firmy i portfela zamówień w kontekście niepew-
ności siły drugiej fali pandemii, jak i słabszej dynamiki wzrostu w niektórych 
segmentach budownictwa. 
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Źródło: GUS 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
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Kwartalnik Branżowy 3q20 

PKD 24. Produkcja metali 

 

 

 
 
 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 4,0 2,9 -1,2 -1,7 4,2 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 7,6 7,3 4,9 -4,0 2,1 7,9 35,2

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,44 1,44 1,47 1,55 1,46 4,12

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,70 0,81 0,79 0,93 0,94 0,84 2,71

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 67 61 60 58 61 53 106

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 43 46 38 36 47 45 87

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 53 55 55 57 49 40 99

DR Współczynnik długu 0,51 0,51 0,50 0,55 0,52 0,51 0,86

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,13 1,14 1,11 1,18 1,18 1,21 2,74

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 46,0 46,1 40,4 44,3 39,8 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 157 160 163 152 160 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 202q 19 3q 19 4q19 1q 20Wybrane wskaźniki

 

 Po bardzo słabym 4q19 i 1q20, w których branża zanotowała znaczące 
straty (odpowiednio -148 mln zł i -231 mln zł), w 2q20 nastąpiła bardzo 
duża poprawa sytuacji (zysk 477 mln zł). Należy jednak zaznaczyć, że zysk 
netto zmniejszył się r/r o 12% a przychody o 16%. Największy wpływ na 
poprawę wyników finansowych kw/kw mieli producenci stali (PKD 24.1), 
którzy w 2q20 osiągnęli 83 mln zł dodatniego wyniku finansowego (według 
szacunku PKO BP) w porównaniu do straty 412 mln zł w 1q20 (poprawa 
także r/r). Pozostała część branży zanotowała znaczące pogorszenie wyniku 
r/r tj. producenci metali nieżelaznych (PKD 24.4; głównie aluminium oraz 
ołów, cynk i cyna) -51% r/r oraz przedsiębiorstwa zajmujące się odlewnic-
twem metali (PKD 24.5) -37%. Wyjątkiem byli producenci pozostałych wy-
robów ze stali (PKD 24.3), którzy poprawili wynik o 38 mln zł do 63 mln zł.  
 Główną przyczyną poprawy na rynku stalowym była chińska stymu-
lacja gospodarki. Od kwietnia’20 systematycznie rosną ceny wyrobów 
stalowych na tamtejszym rynku, co przełożyło się na wzrost cen żelaza, 
węgla koksowego i złomu stalowego. Zapasy stali w Chinach nadal utrzy-
mują się znacząco powyżej poziomów z analogicznych okresów lat po-
przednich. Producenci stali metodą wielkopiecową (BOF; wsadem jest żela-
zo i węgiel koksowy) mają obecnie niewielką przewagę na producentami 
wykorzystującymi metodę elektryczną (EAF; wsadem jest złom). Produkcja 
stali w Polsce w lipcu-sierpniu’20 jest niższa o 14% r/r. 
Bardzo niski popyt w Polsce z branży automotive i górnictwa nie sprzyjał 
w szczególności producentom metali nieżelaznych.  
 PMI chińskiego przemysłu stalowego wskazuje na podobną koniunkturę 
r/r. Wydaje się, że chińska polityka sprzyjać będzie, co najmniej, w krót-
kim terminie przemysłowi stalowemu. Jednak istnieją bardzo duże ryzyka 
– bardzo wysokie zapasy stali oraz słaba koniunktura światowa.  
Można założyć, że popyt w Polsce z automotive i górnictwa w 2h20 będzie 
niższy r/r. 
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Źródło: WSA 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
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Monitoring Branżowy 
Kwartalnik Branżowy 3q20 

PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów (bez maszyn i urządzeń)  

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 5,7 5,5 4,2 6,3 6,4 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 13,3 12,8 11,7 13,7 12,6 11,9 49,6

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,51 1,56 1,58 1,61 1,69 1,89 5,24

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,93 0,96 0,97 1,02 1,06 1,19 3,75

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 57 58 56 59 64 49 122

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 59 60 50 59 58 50 109

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 48 47 43 50 47 32 88

DR Współczynnik długu 0,50 0,49 0,47 0,50 0,48 0,45 0,83

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,31 1,32 1,31 1,38 1,38 1,48 3,66

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 48,4 48,6 45,8 49,0 47,0 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 050 1 071 1 095 1 009 1 060 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 20

 

 

 Zysk netto branży w 2q20 pozostał bez zmian r/r, przy znaczącym 
spadku przychodów (-11%) i kosztów (-12%). Praktycznie wszystkie gru-
py producentów zanotowały spadek zarówno przychodów, jak i kosztów. 
Z kolei zmiany wyników finansowych miały bardzo szeroki zakres wahań. 
Największy wzrost zysku netto zanotowali: producenci sztućców i narzędzi 
(PKD 25.7; +37% r/r). zbiorników i cystern (PKD 25.2; +34%), pozostałych 
wyrobów (PKD 25.9; +18%) oraz metalowych elementów stolarki budowla-
nej (PKD 25.12; +17%). Osłabienie ogólnej koniunktury szczególnie mocno 
odczuli producenci konstrukcji metalowych (PKD 25.11; -50%) po bardzo 
dobrym 1q20. Pogorszenie wyniku zanotowały także przedsiębiorstwa zaj-
mujące się obróbką metali (PKD 25.6; -10%). Siódmy kwartał z rzędu 
zmniejszył się zysk netto przedsiębiorstw zajmujących się kuciem, praso-
waniem, wytłaczaniem i walcowaniem metali (PKD 25.5; -64%). 

 Spadek przychodów w 2q20 spowodowany był niższą ogólną aktyw-
nością gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa. Szczególnie 
słaby popyt pochodził z sektora automotive i górnictwa. Do obniżenia kosz-
tów przyczynił się m.in. spadek wynagrodzenia w przeliczeniu na pracowni-
ka o 8% r/r (udział kosztów wynagrodzeń w przychodach branży wynosi 
ok. 17%), co było skutkiem m.in. programów pomocowych Państwa i moż-
liwości zmniejszenia wymiaru pracy  

 Znaczące ograniczenie inwestycji w całej gospodarce przełoży się 
na niższe przychody. Producenci metalowych elementów konstrukcyjnych 
mogą odczuć w dłuższym okresie niższy popyt z budownictwa. Można 
oczekiwać zmniejszenia popytu na metalowe szkielety konstrukcyjne dla 
przemysłu (m.in.: urządzenia dźwigowe, wieże, maszty), budownictwa kuba-
turowego (budowle przemysłowe) i obiektów infrastrukturalnych (mosty, 
wiadukty). Słabszy popyt będzie także efektem znaczącego udziału eksportu 
w sprzedaży (47% w 2q20). Z kolei spadek popytu z branży automotive 
w 3q20 powinien być mniejszy r/r niż w 2q20. Odbicie cen półproduktów 
(blach, prętów, profili) oraz mniejszy spadek wynagrodzenia w przeliczeniu 
na pracownika w 3q20 r/r niż w 2q20 negatywnie wpłynie na stronę kosz-
tową branży, co może przełożyć się na pogorszenie osiąganych rezulta-
tów finansowych.  
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PKD 26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 1,5 4,6 2,7 2,3 2,8 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 7,7 9,7 9,7 7,3 7,1 8,5 39,8

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,68 1,67 1,70 1,71 1,85 2,15 7,92

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,11 1,11 1,20 1,16 1,25 1,29 4,80

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 48 52 43 47 50 71 164

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 63 71 73 67 70 49 88

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 51 62 54 54 49 27 71

DR Współczynnik długu 0,49 0,50 0,49 0,49 0,46 0,42 0,82

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,98 2,00 2,05 2,09 2,16 1,95 7,10

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 70,7 66,9 63,9 64,4 66,9 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 138 142 149 136 140 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 20

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 19

 

 Zamrożenie gospodarki w wyniku pandemii COVID-19 przyniosło 
pogłębienie tendencji spadkowej przychodów branży (-14,2% r/r w 2q20 
wobec -0,1% r/r w 1q20). Spadek kosztów, będący efektem wstrzymania 
produkcji oraz wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, sięgał 15,8% r/r 
w 2q20 wobec +0,5% r/r w 1q20. W 2q20 wynagrodzenia w przeliczeniu na 
pracownika spadły o 0,9% r/r wobec wzrostu o 5,4% r/r w 1q20. Udział 
eksportu w przychodach (67%) zwiększył się o 2,5 pp względem 1q20. 
Płynność finansowa kształtowała się na akceptowalnym poziomie. 

 Konieczność dostosowania się do pracy i nauki zdalnej oraz spędzanie 
wolnego czasu w domu sprzyjały zwiększonemu popytowi na wyroby elek-
troniczne: komputery, notebooki, tablety, routery, drukarki, konsole do gier, 
elementy sieci i akcesoria. Niemniej problemy producentów związane ze 
zmniejszeniem dostaw części komputerowych i części do odbiorników tele-
wizyjnych z Chin a także spadek eksportu do będących w recesji krajów UE 
przyczyniły się do czasowego zamknięcia zakładów i ograniczenia produkcji 
sprzedanej w 2q20 o 8,9% r/r vs -2,5% r/r w 1q20. Według GUS produkcja 
telewizorów w 2q20 spadła o 19,7% r/r (vs -11,8% r/r w 1q20), a kompute-
rów zmniejszyła się o 12% r/r (vs +1,9% r/r w 1q20). 

 Wraz ze znoszeniem ograniczeń działalności gospodarczej i odbiciem 
w eksporcie branża zaczęła zwiększać produkcję. W okresie lipiec-
sierpień’20 produkcja sprzedana była już tylko o 0,3% niższa niż w analo-
gicznym okresie 2019, produkcja telewizorów wzrosła o 19,9% r/r; spadek 
produkcji komputerów pozostał głęboki (-19,8% r/r). Wzrost zamówień 
ze strony hurtowni i sklepów oferujących artykuły rtv będzie sprzyjać branży 
w odbudowaniu mocy produkcyjnych, tym bardziej że w związku z drugą falą 
zachorowań prawdopodobne jest utrzymanie pracy zdalnej przez wiele 
przedsiębiorstw i uczelni, przechodzenie na naukę zdalną coraz większej licz-
by szkół oraz spędzanie wolnego czasu przed telewizorem i konsolą do gier. 

 Poprawiające się wskaźniki koniunktury dotyczące przewidywanej 
produkcji i portfela zamówień (por. wykres) świadczą o optymistycznej 
ocenie perspektyw dla branży. Ryzykiem jest wzrost liczby zakażeń na 
koronwirusa wśród pracowników i związana z tym konieczność czasowego 
zamknięcia przedsiębiorstw. Obawy o wzrost bezrobocia i obniżenie do-
chodów mogą wpłynąć na mniejsze zapotrzebowanie na artykuły rtv, 
komputery i smartfony, które nie są produktami pierwszej potrzeby. W 
2021 sprzedaż telewizorów powinna wzrosnąć m.in. z uwagi na przełożone imprezy 
sportowe. 
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PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych 

 
 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 1,9 0,4 3,1 -0,4 1,5 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 8,4 6,0 7,0 -1,1 1,6 9,1 38,4

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,24 1,16 1,08 1,04 1,21 1,95 5,52

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,75 0,69 0,67 0,64 0,70 1,12 3,62

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 58 60 55 54 66 65 141

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 59 62 60 59 62 62 97

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 72 82 84 90 80 36 94

DR Współczynnik długu 0,57 0,59 0,60 0,61 0,64 0,46 0,85

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,16 1,09 1,01 0,98 1,11 1,66 4,26

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 67,9 62,9 67,0 69,2 76,6 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 279 283 287 278 287 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające
 

 W 2q20 spadły przychody producentów urządzeń elektrycznych 
(-12,5% r/r vs 6,9% w 1q20 i -3,6% r/r w 2q19), niemniej przedsiębiorstwa 
zdołały w porównywalnym stopniu obniżyć koszty produkcji dzięki czemu 
zakończyły 2q20 na plusie (267 mln zł vs -69,5 mln zł straty w 1q20 
i 333 mln zł zysku w 2q19). Poniżej satysfakcjonującego poziomu była bie-
żąca i podwyższona płynność finansowa (tabela). 

 Na pogorszenie ogólnej oceny branży wpłynęły słabsze wyniki: produk-
cji sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5, ok. 31% łącznych przy-
chodów działu, ROS=2,5% vs 4,5% w 2q19), produkcji elektrycznych silni-
ków i aparatury rozdzielczej (PKD 27.1; 22% udziału; ROS=7,1% vs 8,4% 
w 2q19) oraz deficytowa działalność segmentu produkcji baterii i akumu-
latorów (PKD 27.2; 16% udziału; ROS=-7,2% vs -4,7% w 2q19). 

 Zamknięcie światowych gospodarek związane z pandemią koronawi-
rusa niekorzystnie wpłynęło na produkcję urządzeń elektrycznych. Per-
turbacje w ciągłości dostaw komponentów oraz wprowadzone od połowy 
marca’20 ograniczenia działalności placówek handlowych skutkowały cza-
sowymi przerwami w produkcji większość wytwórców AGD (Whirpool, BSH, 
Amica; w tym również w zakładach na terenie Polski). Niemniej, wraz 
ze znoszeniem ograniczeń działalności gospodarczej branża zaczęła 
zwiększać produkcję (uwzględniając nowe warunki epidemiologiczne).  
Zdecydowane odbicie  nastąpiło także w eksporcie. 

 Sprzedaż eksportowa produkcji urządzeń elektrycznych wzrosła w 2q20 
do 77% przychodów ogółem (tabela); szczególnie ważny dla branży jest 
rynek niemiecki, gdzie w 2q20 trafiło ok 1/3 wyprodukowanych w Polsce 
urządzeń (wzrost eksportu o 5,4% r/r). Wyzwaniem dla krajowej produkcji jest 

rosnący import sprzętu AGD, głównie z Chin (wzrost o 13% r/r w 2q20) 
i Korei (+32% r/r). 

 Szybko rosnące wskaźniki koniunktury (por. wykres) świadczą o opty-
mistycznej ocenie perspektyw dla branży. Niemniej, bardzo wiele zależy 
od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej (ryzyko ponownego ogra-
niczania działalności gospodarczej) oraz długości i skali kryzysu gospodar-
czego skutkującego spadkiem konsumpcji. 
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PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 6,9 5,6 4,1 6,4 5,6 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 13,1 12,0 10,9 11,2 9,9 8,9 35,0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,78 1,85 1,83 1,85 1,92 2,01 6,20

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,12 1,15 1,18 1,19 1,23 1,17 3,74

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 70 72 68 75 79 75 203

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 60 61 60 68 61 50 115

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 51 49 49 54 49 33 82

DR Współczynnik długu 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,44 0,79

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,59 1,65 1,62 1,64 1,69 1,55 4,52

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 57,2 58,2 58,0 55,9 53,7 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 463 475 485 451 472 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające  

 2q20 okazał się bardzo słaby dla branży. Zysk netto zmniejszył się 
o 37,6% r/r przy spadku przychodów o 21,6% i kosztów o 20,5%. Należy 
jednak zaznaczyć, że 2q19 był bardzo dobry pod względem osiągniętego 
wyniku finansowego (wysoki efekt bazy). Najgorzej ze spowolnieniem go-
spodarczym poradzili sobie producenci maszyn ogólnego przeznaczenia 
(PKD 28.1; wynik finansowy -83% r/r), maszyn i narządzi mechanicznych 
(PKD 28.4; -75%), pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28,9; 
-32%) oraz pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2; -14%). 
W ostatniej grupie producentów poprawił się wynik wytwórców urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25; +52%). Wyższy zysk netto zano-
towali także producenci maszyn rolniczych ( PKD 28.3; +11%).  

 Spadek przychodów w 2q20 spowodowany był niższą ogólną aktyw-
nością gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa. Szczególnie 
słaby popyt pochodził z sektora automotive i górnictwa. Do redukcji kosz-
tów przyczynił się m.in. spadek wynagrodzenia w przeliczeniu na pracowni-
ka o 7,1% r/r (udział kosztów wynagrodzeń w przychodach branży wynosi 
ok.17%), co było skutkiem m.in. programów pomocowych Państwa i moż-
liwości zmniejszenia wymiaru pracy. 

 Trendy z 2q20 będą kontynuowane w kolejnych kwartałach. Pierwsza 
faza powrotu gospodarki do standardowego funkcjonowania nie wpłynie 
od razu pozytywnie na popyt na wyroby branży. Znaczące ograniczenie 
inwestycji w całej gospodarce przełoży się na niższe przychody producen-
tów maszyn. Klienci muszą mieć pewność, że poczynione inwestycje przy-
niosą zwrot zainwestowanych środków. W związku z tym znaczny popyt 
powróci dopiero, gdy działalność gospodarcza ustabilizuje się i  zmniejszą się 
znaczące zagrożenia powodujących niepewność gospodarczą. Dodatkowo 
możliwy jest większy spadek przychodów ze strony branży budowlanej niż 
miało to miejsce w 2q20. Odbicie cen półproduktów (blach, prętów, profili) 
oraz mniejszy spadek wynagrodzenia w przeliczeniu na pracownika 
w 3q20 r/r niż w 2q20 negatywnie wpłynie na stronę kosztową branży, 
co może przełożyć się na pogorszenie osiąganej zyskowności sprzedaży. 
Branża jest mocno cykliczna, w związku z tym większość firm miała już do-
świadczenie ze znaczącymi negatywnymi wahaniami koniunktury, co mogło 
uodpornić je na podobne sytuacje. 
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PKD 29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep 

 

 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 3,6 2,2 4,2 1,8 -6,2 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12,9 10,6 11,5 10,9 -2,8 4,7 36,0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,27 1,27 1,23 1,25 1,18 1,47 4,71

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,93 0,90 0,88 0,88 0,79 0,89 3,23

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 29 33 30 37 45 54 128

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 46 45 42 47 48 50 98

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 50 55 52 56 52 41 114

DR Współczynnik długu 0,53 0,53 0,53 0,77 0,55 0,55 0,94

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,13 1,13 1,08 1,11 1,04 1,29 3,08

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 77,2 78,9 78,0 77,4 80,5 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 324 329 335 318 323 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające
 

 W 2q20 branża motoryzacyjna odnotowała wysoką stratę ze sprzeda-
ży (-1,36 mld zł vs 0,71 mld zł w 1q20 i 1,58 mld zł w 2q19; por. wykres), co 
wynikało ze znacznie szybszego spadku przychodów (-51% r/r) niż redukcja 
kosztów (-45,7% r/r). Na niskim poziomie utrzymywała się podwyższona 
płynność finansowa (tabela). Pogorszenie wyników spowodowało, że 
pierwszy raz od prawie dwóch lat spadły nakłady inwestycyjne branży 
motoryzacyjnej (-27% r/r w produkcji pojazdów i -41% r/r w produkcji 
części). 

 W 2q20 deficytową sprzedaż odnotowała zarówno produkcja części 
i akcesoriów (PKD 29.3; 56% przychodów działu; ROS=-7,3% vs 4,2% 
w 2q19), jak i segment produkcji samochodów (PKD 29.1; 40% udziału 
w całym rynku produkcji pojazdów; ROS=-6,1% vs 2,6% w 2q19). Według 
GUS spadki produkcji r/r dotyczyły wszystkich segmentów produkcji: naj-
większy w produkcji ciężarówek -53,8% (vs -16,9% w 1q20) i silników spa-
linowych -50,3% (vs +21,2% w 1q20), najmniejszy w produkcji kontenerów 
-8% (vs +4,5% w 1q20); produkcja pojazdów transportu publicznego spadła 
o 25,7% (vs -20% w 1q20), a aut osobowych -22,6% (vs -67,5% w 1q20). 

 W 2q20 udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem krajo-
wej branży automotive przekroczył 80% (przy średniej dla przemysłu prze-
twórczego 42%), dlatego krajowa produkcja jest niezwykle wrażliwa na 
koniunkturę na rynkach zagranicznych. 

 Branża motoryzacyjna była pierwszą, która ucierpiała na skutek CO-
VID-19. Przerwane łańcuchy dostaw; problemy z dotrzymaniem terminów 
i obostrzenia nałożone na gospodarki zmusiły większość fabryk na całym 
świecie do czasowego wstrzymania produkcji, wpływając negatywnie rów-
nież na sytuację poddostawców. Taśmy produkcyjne stanęły także w zloka-
lizowanych w Polsce zakładach motoryzacyjnych, skutkując gwałtownym 
spadkiem wolumenu produkcji (wykres). Po wdrożeniu procedur zabezpie-
czeń sanitarnych koncerny wznowiły działalność (najdłużej, bo aż do poło-
wy czerwca'20 wstrzymane były taśmy produkcyjne w tyskiej fabryce FCA), 
niemniej branżę czeka konieczność odbudowania powiązań kooperacyj-
nych, być może związana z próbami opracowania bezpieczniejszych scena-
riuszy zaopatrzenia oraz analiza chłonności rynków i dostosowanie wielko-
ści produkcji do nowych trendów popytowych; nawet o 1/3 może się obni-
żyć wartość eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego w 2020 
w porównaniu z rokiem 2019. 
Pandemia nie wpłynęła na złagodzenie celów emisyjnych (niespełnienie 
norm oznacza dla producentów wysokie kary), co wspiera proces elektro-
mobilności, generujący popyt na nowe produkty, napędy i usługi w mo-
toryzacji (Volkswagen rozpoczął seryjną produkcję elektrycznego Craftera). 
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PKD 31. Produkcja mebli  

 

 

 
 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 3,9 4,9 4,9 4,4 6,5 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12,1 12,1 12,2 10,7 11,1 17,6 69,1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,65 1,72 1,80 1,88 1,87 5,09

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,88 1,05 1,06 1,10 1,22 1,26 3,94

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 43 42 40 44 46 36 87

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 38 41 32 36 41 38 73

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 31 33 29 33 33 30 64

DR Współczynnik długu 0,43 0,44 0,41 0,42 0,41 0,47 0,84

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,20 1,27 1,26 1,33 1,35 1,53 5,05

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 64,9 67,0 65,0 65,6 66,7 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 400 410 419 375 397 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające
 

 Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 silnie uderzyły 
w branżę meblarską, jednak załamanie koniunktury okazało się krótko-
trwałe. W 2q20 spadek przychodów w relacji rocznej był głębszy niż średnio 
w przetwórstwie przemysłowym (23,6% r/r wobec 19,3% r/r). Jednak spadek 
kosztów był jeszcze silniejszy (-26,3% r/r) i wynik finansowy wzrósł o 31,1% 
r/r (zob. wykres). Rentowność netto wzrosła o 2,6 pp r/r (do 6,5%) i była 
wyższa niż średnio w przetwórstwie przemysłowym (4,5%).  

 W 3q20 kontynuowane było ożywienie w branży rozpoczęte w czerwcu. 
Produkcja sprzedana w lipcu i sierpniu była odpowiednio o 24,2 i 8,5% wyż-
sza r/r. Szacujemy, że w całym 3q20 była r/r wyższa o 17-23%. Może to 
być najlepszy wynik ze wszystkich branż przemysłowych. Jednakże wcze-
śniejszy ubytek produkcji r/r był tak głęboki, że wzrosty w VI-IX’20 prawdo-
podobnie zrekompensują go jedynie w około 2/3. 

 Wrześniowe badanie koniunktury GUS potwierdza utrzymanie pozy-
tywnych tendencji z poprzednich trzech miesięcy. W czerwcu firmy wska-
zywały na wciąż stosunkowo trudną sytuację bieżącą (-27,4 pkt), ale ko-
rzystne perspektywy. Od tego czasu większość wskaźników koniunktury 
uległa wyraźnej poprawie i obecnie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
w branży meblarskiej (+17,9 pkt.) oraz wiele składowych wskaźników są 
najwyższe wśród branż przemysłowych 

 Mimo wcześniejszych obaw prawdopodobnie również w 4q20 utrzyma 
się wysoki popyt na meble. Większa sprzedaż może być wynikiem m.in: 
(a) realizacji odłożonego popytu, w tym związanego z opóźnionymi odbio-
rami ukończonych mieszkań (b) większych oszczędności w związku 
z obniżeniem wydatków na inne cele, np. podróże, HoReCa, kulturę, (c) chę-
cią ulepszenia otoczenia, w którym spędza się więcej czasu, w tym pracuje 
i przyrządza samodzielnie posiłki, (d) większej ilości czasu na remonty 
i zmianę wystroju, (e) stymulacji popytu (np. obniżka VAT w Niemczech od 
1.07.20), (f) braku możliwości atrakcyjnego ulokowania oszczędności, 
(g) przyspieszeniu decyzji o zakupach w obawie przed drugą falą epidemii. 
Jednak trudno jest ocenić trwałość tego ożywienia w dalszym horyzon-
cie, szczególnie w obliczu narastających obaw o wpływ drugiej fali epi-
demii COVID-19 w Europie. W przypadku dużej liczby przypadków zakażeń, 
kolejnych lockdownów lub wyraźnego pogorszenia oczekiwań konsumen-
tów, sprzedaż mebli może się obniżyć. Prawdopodobnie jednak część czyn-
ników, które stymulowały sprzedaż w 3q20 może okazać się stosunkowo 
trwała (np. więcej czasu spędzanego w domu, mniejsze wydatki na inne 
cele, brak atrakcyjnych możliwości inwestycji). 
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PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną  

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 16,3 3,6 -0,7 5,1 8,4 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 7,1 5,7 4,1 5,6 6,5 6,9 22,0

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,10 1,17 1,20 1,34 1,44 3,73

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,90 0,95 0,98 1,05 1,18 1,31 3,25

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 18 17 20 15 14 14 52

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 36 34 40 48 35 48 102

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 26 26 31 33 22 22 85

DR Współczynnik długu 0,42 0,43 0,44 0,47 0,44 0,46 0,79

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0,92 0,92 0,91 0,94 0,94 0,97 2,27

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 47 47 48 46 46 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

 

 Ograniczenie aktywności usługowej i przemysłowej z uwagi na CO-
VID-19 spowodowało spadek zapotrzebowania na energię i duże spo-
wolnienie wzrostu przychodów branży w 2q20 (4,5% r/r vs 23,3% r/r w 
1q20). Dynamika wzrostu kosztów w 2q20 była niższa niż w 1q20 (13,5% 
r/r vs 19,1% r/r). Na ogólną sytuację branży w 2q20 negatywny wpływ 
miał podsektor wytwarzania (spadek przychodów o 3% r/r, ROS=-4,1% vs 
12,5% w 2q19). Podsektor obrotu zwiększył przychody o 10,1%, osiągając 
rentowność na poziomie 10,3% (vs 19,3% w 2q19). 

 W 2q20 zużycie energii zmalało o 8,5% r/r (vs -2,1% r/r w 1q20), przy 
mniejszej o 11,7% r/r produkcji energii (vs -4,6% r/r w 1q20). W strukturze 
wytwarzania dominują elektrownie węglowe (76%), gazowe (9%) oraz wia-
trowe (5%). Silne wzrosty notuje fotowoltaika - w 2q20 ponad sześciokrot-
ny wzrost produkcji r/r, jednak udział w łącznej produkcji jest nadal niski 
(2,2%). Polska od kilku lat jest importerem netto energii (import stanowi ok. 
9% krajowego zużycia energii). Ożywienie w przemyśle stopniowo zwiększa 
zużycie energii; w okresie lipiec-sierpień 2020 zużycie było o 2,1% niższe 
r/r, produkcja zmniejszyła się o 5,4% r/r. Cena hurtowa energii na rynku 
SPOT wykazuje tendencję wzrostową (w 3q20 wzrost o 29% kw/kw), pozo-
stając nadal na poziomie o 7% niższym niż w 3q19. Wzrost hurtowych cen 
energii jest efektem wyższych notowań praw do emisji CO2, w 3q20 średnia 
cena przekroczyła poziom 27 euro/t (+29% kw/kw; +1,7% r/r). Rosnące 
ceny praw do emisji CO2 wynikają m.in. z rozpoczęcia prac przez KE nad 
przyspieszeniem realizacji celów porozumienia paryskiego (do 2030 spadek 
emisji ma wynieść 50%-55% w odniesieniu do 1990; obecny cel to 40%). 

 W najbliższych kwartałach sytuacji branży będzie sprzyjał powrót do 
zapotrzebowania na energię elektryczną do poziomu sprzed pandemii 
(por. wykres). Spodziewany wzrost notowań praw do emisji CO2 przełoży 
się najpewniej na wyższe ceny hurtowe energii na TGE, co będzie korzystne 
dla wytwórców, równocześnie zmniejszając marże podsektora obrotu. We 
wrześniu resort klimatu przedstawił znowelizowany projekt Polityki energe-
tycznej Polski do 2040, który zakłada w 2030: - udział OZE  w finalnym zuży-
ciu energii brutto na poziomie 23%, - udział węgla w wytwarzaniu energii na 
poziomie 56%, - ograniczenie emisji CO2 o 30% w stosunku do 1990. Poro-
zumienie rządu z górnikami określające termin zamknięcia ostatniej kopalni w 
2049 jest sygnałem zmiany w myśleniu o transformacji energetyki.  
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PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 3,5 5,7 5,7 3,8 8,3 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 12,0 13,7 14,1 9,6 14,9 11,7 64,2

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,76 1,76 1,80 1,81 1,88 1,72 5,60

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,10 1,10 1,08 1,11 1,15 1,34 3,90

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 81 78 89 96 97 14 305

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 72 71 64 71 71 63 146

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 56 55 58 62 61 44 113

DR Współczynnik długu 0,59 0,59 0,59 0,61 0,59 0,55 0,88

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 2,00 2,06 2,17 2,23 2,22 2,30 14,77

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 6,7 6,0 5,2 6,0 5,8 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 419 434 444 389 415 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

 

 Wyniki finansowe budownictwa kubaturowego (roboty związane ze 
wznoszeniem budynków) w 2q20 były dobre na tle ostatnich kwartałów; 
przychody rosły wolniej (+2,2% r/r) przy jednoczesnym spadku kosztów           
(-3,1% r/r). Wynik finansowy znacząco wzrósł do 1330 mln zł (vs 891 mln 
zł w 2q19 i 362 mln zł w 1q20).  Wyniki działu są wypadkową aktywności 
firm zajmujących się wznoszeniem budynków (PKD 41.2: 78% przychodów 
działu) oraz firm deweloperskich (PKD 41.1). W 2q20 deweloperzy noto-
wali bardzo dobrą rentowność (ROS=14,9%), jednocześnie cechowało ich 
duże zróżnicowanie - ROS połowy firm deweloperskich nie przekraczała 4%, 
20% firm poniosło straty, a 20% najlepszych deweloperów notowało ROS 
powyżej 16,4%. Segment kubaturowy uzyskał ROS=6,6%.   

 Epidemia COVID-19 nie spowodowała zawieszenia prac na budowach, 
niemniej pogorszyła się wydajność z uwagi na opóźnienia decyzji admini-
stracyjnych, kwarantanny czy niekiedy problemy z dostawami z importu.  

 Udział budynków w produkcji budowlanej wg obiektów na koniec 2q20 
zmalał do  52,7% (-1,9 pp r/r), w tym wzrósł udział budynków mieszkalnych 
(19,5%; +0,8 pp r/r), zmalał m.in. przemysłowych/magazynowych (12,2%;    
-2,2 pp r/r), biurowych (3,5%; -0,9 pp r/r) i handlowych (6,9%; -1,1 pp r/r). 

 W kolejnych kwartałach można oczekiwać osłabienia dynamiki bu-
downictwa kubaturowego. W budownictwie mieszkaniowym w sytuacji 
rekordowej liczby mieszkań w toku budowy i słabszej sprzedaży mieszkań 
w okresie I-VIII 2020 zmalała liczba rozpoczętych mieszkań (-10% r/r vs 
+1,5% w I-VIII 2019) oraz liczba pozwoleń na budowę  (-4,6% r/r vs +1,6% 
r/r).  W budownictwie niemieszkaniowym negatywnie będzie oddziaływać 
obserwowane osłabienie inwestycji prywatnych w warunkach niepewności, 
a także gorsze perspektywy rynku nieruchomości handlowych, hotelo-
wych i biurowych (negatywny wpływ pandemii na funkcjonowanie tych 
segmentów rynku nieruchomości). Jednocześnie takie warunki sprzyjają 
stabilizacji cen materiałów budowlanych i osłabieniu presji na płace.  

 Budownictwo kubaturowe z uwagi na możliwy zakres aktywności (do-
cieplenia, stolarka otworowa, wymiana źródeł ciepła i energii elektrycznej, 
budownictwo pasywne, systemy oszczędzania/gromadzenia wody) jest 
jednym z najważniejszych beneficjentów środków UE przeznaczonych 
w latach 2021-27 na budowę zrównoważonej gospodarki po kryzysie 
związanym z COVID-19. Jest to szansa dla wielu przedsiębiorstw z tej 
branży.  
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Źródło: www.pressinfo 
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PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej  

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 2,6 4,1 5,0 -1,9 3,7 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 4,3 10,0 13,5 -5,4 5,8 2,8 48,4

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,11 1,20 1,27 1,23 1,74 4,81

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,89 0,94 1,06 1,08 1,06 1,45 4,02

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 30 28 21 33 28 24 108

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 84 83 77 88 87 74 150

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 82 80 72 80 72 45 118

DR Współczynnik długu 0,73 0,73 0,71 0,67 0,73 0,52 0,89

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,51 1,61 1,56 1,59 1,62 1,75 6,13

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 3,8 4,1 x 3,9 2,5 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 417 428 435 403 430 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

 

 Budownictwo inżynieryjne (budowa autostrad, ulic, dróg szynowych, 
wiaduktów, linii elektroenergetycznych; przychody firm budujących drogi 
i tory to ok. 3/4 przychodów ogółem działu) w 2q20 były dobre; przy 
spadku przychodów (-7,8% r/r), redukcja kosztów była głębsza (-9% r/r) i 
nastąpiła poprawa wyniku finansowego netto (por. wykres). Wynik finan-
sowy wzrósł do 461 mln zł (vs 154 mln zł straty w 1q20 i 343 mln zł zysku 
w 2q19).  

 Epidemia nie spowodowała przerwania prac (szczególnie na dużych 
budowach, priorytetowych dla inwestora publicznego), zmalała jednak wy-
dajność z uwagi na wdrożenie zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Na 
mniejszych budowach nastąpiło prawdopodobnie spowolnienie robót zwią-
zane z niepewnością, kwarantannami czy zakłóceniami dostaw materiałów.  

 Wyniki segmentu budownictwa infrastrukturalnego w kolejnych kwar-
tałach 2020 prawdopodobnie będą dobre. Sprzyja im determinacja inwe-
stora publicznego (regularne finansowanie przez GDDKiA i PKP PLK), 
która pozwala utrzymać ciągłość na budowach infrastrukturalnych. Sytua-
cja dużych firm (i ich podwykonawców), które realizują największe kontrak-
ty drogowe i kolejowe, jest względnie stabilna. Portfele zamówień są za-
pewnione w horyzoncie roku.  
Popyt na usługi budowlane generują w szczególności: (a) program drogo-
wy (w realizacji jest 98 zadań o wartości 47,6 mld zł; GDDKiA planuje za-
mknięcie tego roku podpisaniem 34 umów na kwotę 19,4 mld zł oraz ogło-
szeniem przetargów o wartości 19,6 mld zł.); (b) program 100 obwodnic (28 
mld zł do 2029; w przetargu jest 5 obwodnic, w przygotowaniu 95 obwod-
nic) ); (c) program kolejowy (75,7 mld zł, z czego zakończono inwestycje o 
wartości 13,8 mld zł a realizowane są umowy o wartości 49,5 mld zł.). Ak-
tywności średnich i małych firm budowlanych, obok możliwości podwyko-
nawstwa na dużych budowach, sprzyja przeznaczenie 3,8 mld zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych (dodatkowo konieczny udział środków własnych 
samorządów) na budowę i remonty 3,3 tys. km dróg lokalnych w 2020.  
Negatywnie na wyniki branży będzie oddziaływać ograniczanie w warun-
kach niepewności  inwestycji prywatnych oraz samorządowych (do 30% 
jednostek samorządowych przewiduje redukcje wydatków inwestycyjnych).  
Pozytywną konsekwencją słabszego popytu na usługi budowlane będzie 
spadek cen materiałów i presji na płace.  
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PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi 
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Źródło: PZPM wg danych GUS 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 1,8 1,0 1,9 0,3 1,5 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16,2 13,2 15,2 2,6 6,0 6,6 39,7

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,30 1,33 1,34 1,33 1,38 1,23 3,07

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,60 0,59 0,61 0,57 0,66 0,52 1,87

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 53 58 52 63 61 74 139

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 28 30 27 29 32 24 58

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 40 41 37 45 42 36 104

DR Współczynnik długu 0,74 0,73 0,73 0,72 0,70 0,68 0,88

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,45 1,53 1,48 1,42 1,45 1,37 5,60

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 5,2 5,4 5,7 4,6 8,2 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 409 425 432 394 416 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

4q19 1q 20 2q 202q 19

 2q20 sprzedawcy samochodów zakończyli dużo lepszym wynikiem niż 
kwartał wcześniej, chociaż w porównaniu z poprzednim rokiem był 
o połowę niższy (377 mln zł vs 95 mln zł w 1q20 i 711 mln zł w 2q19; wy-
kres); przychody i koszty spadły o ok. 32% r/r (vs ok. -5% r/r w 1q20). 
Mniejsza sprzedaż skutkowała znaczącym ograniczeniem inwestycji 
(w 2q20 nakłady inwestycyjne spadły o ponad 42% r/r). 

 Na lepszą ocenę branży wpłynęła poprawa koniunktury w segmencie 
sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów (PKD 45.3; 26% łącznych 
przychodów działu; ROS=3,1% vs 1,9% w 2q19), przy słabszych wynikach 
sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD 45.1; ok. 73% łącznych 
przychodów) z ROS=0,8% r/r (vs 1,8% w 2q19; w 1q20 strata ze sprzeda-
ży). 

 Pandemia koronawirusa wymusiła wprowadzenie obostrzeń w prze-
mieszczaniu się oraz okresowe wstrzymywanie produkcji w fabrykach, co 
bardzo mocno zaburzyło zarówno popyt, jak i podaż na rynku motoryza-
cyjnym. Mimo, że sprzedaż samochodów nie podlegała obligatoryjnym 
ograniczeniom, to i tak handel w salonach samochodowych się załamał. 

 Obecnie obserwujemy powrót klientów: we wrześniu’20 zarejestrowano 
ok. 38,1 tys. nowych samochodów osobowych; łącznie w 2020 sprzedaż 
nowych aut była mniejsza o 115 tys. szt. (-28% r/r). Wolniej spadała 
sprzedaż używanych samochodów osobowych: we wrześniu’20 zareje-
strowano ok. 81 tys.; dane sumaryczne w tym segmencie w 2020 wskazują 
na niższą sprzedaż o ok. 129 tys., używanych samochodów osobowych 
(tj. -18% r/r); import wspiera zapowiedź podwyżki akcyzy na używane auta. 
W lepszej sytuacji jest segment sprzedaży części do pojazdów; rosnąca 
liczba starszych samochodów sprzyja popytowi na części, co ułatwia odbu-
dowę przychodów dystrybutorów części i akcesoriów samochodowych.   

 Przyszłość rynku sprzedaży pojazdów będzie zależeć od skali kryzysu 
gospodarczego, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo trudny okres dla 
branży; ok. ¼ MŚP w Polsce deklaruje, że do końca roku ograniczy do mi-
nimum lub całkowicie wstrzyma się z zakupem nowych samochodów. 
Oprócz perturbacji spowodowanych pandemią i konieczności spełnienia 
wyśrubowanych norm emisji (w 2021 na terenie UE zacznie obowiązywać 
norma emisji spalin 6d), nie jest też jeszcze ustalona współpraca z Wlk. 
Brytanią (bezumowny brexit oznacza cła na samochody, wyższe koszty 
zaopatrzenia w surowce i komponenty oraz rozbieżności regulacyjne). 

 ACEA prognozuje w 2020 łączny spadek rejestracji nowych samocho-
dów osobowych o 25% r/r, co oznacza najniższą sprzedaż od 2013 i najo-
strzejszy spadek w historii europejskiego sektora motoryzacyjnego. 
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PKD 46. Handel hurtowy (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi) 

 

 

 

 

 
 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 2,4 2,5 2,0 2,4 2,8 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 11,4 12,3 11,9 13,6 13,4 12,5 51,1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,41 1,43 1,42 1,48 1,68 4,41

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,98 0,98 0,98 0,99 1,02 1,01 2,94

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 31 32 32 31 33 43 127

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 47 47 43 46 44 45 95

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 47 48 46 48 46 36 89

DR Współczynnik długu 0,60 0,60 0,59 0,61 0,58 0,56 0,84

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,48 1,48 1,47 1,50 1,52 2,10 10,32

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 9,1 9,0 10,6 9,1 10,4 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 647 1 703 1 730 1 620 1 695 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 202q 19 2q 20

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

 
 

 Wyniki handlu hurtowego uzyskane w 2q20 pogorszyły się względem 
1q20. Pandemia COVID-19 i wprowadzony w jej konsekwencji lockdown 
miały negatywny wpływ na branżę w 2q20 przyczyniając się do spadku 
przychodów o 11% r/r wobec wzrostu o 7,7% r/r w 1q20. Rozwiązania 
pomocowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej, w tym zwolnienie 
z obowiązku opłacenia składek do ZUS, świadczenia postojowe, dofinanso-
wanie wynagrodzeń oddziaływały w kierunku obniżenia kosztów działalno-
ści (-11,4% r/r vs +6,8% r/r w 1q20). W 2q20 wynagrodzenia w przelicze-
niu na pracownika spadły o 5,2% r/r wobec wzrostu o 6,9% r/r w 1q20. 
Płynność finansowa kształtowała się na akceptowalnym poziomie. 

 Ograniczenie działalności wielu branż, zamknięcie sklepów w galeriach 
handlowych, niższa wymiana handlowa z zagranicą znalazły odzwierciedle-
nie w zmniejszeniu obrotów hurtowni. Sprzedaż hurtowa w kwietniu obniży-
ła się o 22,4% r/r, w maju o 12,3% r/r. W kolejnych miesiącach wraz 
ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, sprzedaż hurtowa przekraczała 
poziomy z analogicznych miesięcy 2019. Rosły zamówienia ze strony skle-
pów meblowych i agd-rtv, gdzie konsumenci realizowali odroczony popyt.  

 Sprzedaż hurtowa jest jedną z bardziej rozdrobnionych branż (w sys-
temie REGON na koniec 2q20 było zarejestrowanych 269 tys. hurtowni; 
95% to hurtownie o zatrudnieniu do 9 osób), ponad połowę przychodów 
generują podmioty o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł. W strukturze 
przychodów działu największy udział (1/3) ma grupa PKD 46.7 - pozostała 
wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa obejmująca sprzedaż m.in. paliw, me-
tali, rud metali, drewna, wyrobów chemicznych. Hurt FMCG jest zdomino-
wany przez Eurocash (ok. 20% udziału w przychodach działu). 

 W najbliższych kwartałach sytuacja hurtowni pozostanie słaba 
z uwagi na obserwowane już w sierpniu wyhamowanie ożywienia w hur-
cie. Mniejsze r/r zamówienia od sektora HoReCa, przemysłu i handlu oraz 
narastające obawy gospodarstw domowych związane z pogorszeniem sy-
tuacji na rynku pracy (co może przełożyć się na mniejsze zakupy dóbr 
trwałych) mogą niekorzystnie wpłynąć na przychody branży. Zagrożeniem 
dla hurtowni jest wprowadzanie ponownych restrykcji związanych z więk-
szą liczba zakażeń oraz wzrost zachorowań wśród pracowników centrów 
dystrybucji. 
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Źródło: GUS 
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PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi) 

 

 

 

 

 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 3,1 2,2 4,6 1,1 1,0 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 11,2 11,3 14,2 5,3 5,0 3,1 58,7

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,06 1,09 1,04 1,11 1,26 3,56

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,47 0,46 0,52 0,45 0,52 0,55 2,21

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 39 41 40 44 41 29 121

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 9 9 10 9 9 6 37

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 46 47 49 50 46 26 93

DR Współczynnik długu 0,56 0,57 0,57 0,58 0,56 0,55 1,05

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0,99 0,99 1,02 0,98 1,03 1,20 5,14

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 3,3 3,1 4,0 3,2 3,0 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 1 176 1 211 1 230 1 099 1 157 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 19Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 20

 

 W 2q20 wyniki handlu detalicznego znacząco pogorszyły się wobec 
1q20. Ograniczenia w przemieszczaniu się i zamknięcie galerii handlowych 
wywarły istotny wpływ na wielkość dokonywanych zakupów i realizowaną 
sprzedaż. Przychody w 2q20 spadły o 6,8% r/r wobec wzrostu o 8,7% r/r 
w 1q20. Koszty zmniejszyły się o 4,6% wobec wzrostu o 9,1% r/r w 1q20. 
Ograniczeniu kosztów sprzyjał spadek wynagrodzeń w przeliczeniu na pra-
cownika (-6,1% r/r wobec +8,5% r/r w 1q20) – efekt m.in. zwolnienia ze 
składek ZUS, świadczeń postojowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
Wynik finansowy netto zmniejszył się o 70% r/r, co znalazło odzwierciedle-
nie w spadku rentowności (por. tabela). Płynność bieżąca utrzymała się na 
akceptowalnym poziomie. 

 Po dołku aktywności gospodarczej w kwietniu (spadek sprzedaży 22,9% 
r/r), kolejne miesiące wraz ze stopniowym powrotem klientów do galerii 
handlowych (obecna odwiedzalność centrów handlowych ustabilizowała 
się na poziomie ok. 80% wyników z 2019) przyniosły odbicie sprzedaży. Po 
zaspokojeniu popytu odłożonego w trakcie lockdownu, dynamika wzrostu 
r/r spowolnia (0,5% r/r w sierpniu wobec 3% r/r w lipcu), co może wska-
zywać na gorsze nastroje konsumentów oraz wzrost obaw o bezrobocie. W 
sierpniu utrzymał się silny wzrost sprzedaży mebli oraz sprzętu rtv i agd 
(+10,2% r/r), co może wynikać z przesunięcia wydatków przeznaczonych 
np. na zagraniczne wyjazdy na dobra trwałe. Sprzedaż żywności obniżyła 
się o 3,3% r/r, przy czym największym beneficjentem pandemii są dyskonty 
(37% udziału w rynku) i sklepy małoformatowe położone blisko domu. 

 Sytuacja detalu w ostatnim kwartale 2020 będzie determinowana 
niepewnością związaną z dalszym przebiegiem epidemii COVID-19. Silny 
wzrost zakażeń i związane z tym rozszerzanie strefy żółtej na obszar całego 
kraju najpewniej wpłyną na zachowania konsumentów (ograniczenie zaku-
pów w galeriach, rzadsze wizyty w sklepach, zwiększenie udziału ecommer-
ce w sprzedaży ogółem). Wprowadzenie godzin dla seniorów od połowy 
października ograniczy ruch w sklepach, równocześnie wydłużenie godzin 
funkcjonowania zwiększy koszty ponoszone przez sklepy. Zamykanie zakła-
dów pracy ze względu na przypadki koronawirusa może negatywnie wpły-
nąć na sytuację dochodową gospodarstw domowych. Poważnym obciąże-
niem dla wyników nadal pozostaną koszty dezynfekcji sklepów, wydatki 
związane ze zwiększeniem liczby kas samoobsługowych oraz rozwojem 
sprzedaży online.  
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PKD 49.2 Transport kolejowy towarów 

 

 

   

   

 

 

     

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 5,5 3,4 -3,1 -5,2 1,9 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 8,1 7,1 4,2 -7,6 -2,6 4,8 51,1

CR Wskaźnik płynności bieżącej 0,89 0,89 0,85 0,82 0,90 1,13 4,79

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,81 0,80 0,78 0,74 0,81 1,13 4,50

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 8 9 9 10 11 5 35

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 51 50 48 51 54 61 144

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 30 29 32 38 36 32 85

DR Współczynnik długu 0,56 0,55 0,58 0,59 0,60 0,60 0,90

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0,88 0,89 0,87 0,86 0,87 1,01 2,63

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 13,1 12,1 12,6 11,2 16,3 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 26 26 26 27 27 . .

2q 19 4q19 1q 20

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 20Wybrane wskaźniki 3q 19

 

 W 2q20 w transporcie kolejowym towarów (bez magazynowania i prze-
ładunku oraz bez obsługi infrastruktury kolejowej) utrzymał się spadkowy 
trend dynamiki przychodów (-14,6% r/r vs -11,0% r/r w 1q20). Dynamika 
kosztów była niższa niż kwartał wcześniej (-10,6% r/r vs -0,2% r/r). To wła-
śnie dzięki znaczącemu ograniczeniu kosztów branży udało się wypracować 
w 2q20 niewielki zysk po dwóch kwartałach z rzędu zakończonych stratą 
netto. Branża w 2q20 poprawiła wskaźniki płynnościowe, co może być po-
kłosiem skorzystania z mechanizmów antykryzysowych. 

 W 2q20 przewozy towarów transportem kolejowym spadły o 14,7% r/r 
wobec spadku o 10,3% r/r w 1q20. Słaba pierwsza połowa roku w prze-
wozach kolejowych była pokłosiem niskiego popytu na przewozy węgla 
kamiennego, co wynika z małego zapotrzebowania w ciepłownictwie i 
energetyce oraz dużych zapasów surowca. W okresie lipiec-sierpień skala 
spadku przewozów wyraźnie się zmniejszyła (-7,3% r/r), co może być 
symptomem odwrócenia dotychczasowych negatywnych tendencji w 
branży. W szczególności należy oczekiwać dalszego dynamicznego wzrostu 
popytu na przewozy towarów drobnicowych obsługiwanych przez szybko 
rozwijający się segment przewozów intermodalnych. Wzrost aktywności 
gospodarczej oraz uchylenie zakazów związanych z przemieszczaniem się 
powinno również pozytywnie wpłynąć na przewozy produktów rafinacji 
ropy naftowej. 

  Wzrost aktywności przewozowej idzie w parze ze spadkiem punktualno-
ści przewozów towarowych. W czasie zamrożenia gospodarki punktual-
ność pociągów wynosiła powyżej 53% (w kwietniu i w maju), podczas gdy 
w czerwcu odnotowano spadek odsetka punktualnych pociągów do 46,8%, 
a więc poziomu obserwowanego w lutym. Kolejną statystyką świadczącą 
o stopniowym powrocie sytuacji w przewozach kolejowych do stanu 
sprzed lockdownu jest spadek liczby odwołanych pociągów w czerwcu o 
33,2% względem maja. Dalsza poprawa w przewozach towarowych uza-
leżniona jest od rozwoju sytuacji epidemicznej. Rosnąca liczba zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2 oraz ponowne wprowadzenie restrykcji w przemiesz-
czaniu się może wydłużyć okres notowania strat finansowych przez prze-
woźników kolejowych. 
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Źródło: GUS, UTK 
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PKD 49.4 Transport drogowy towarów 

 

 

 

 

 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 3,4 3,2 2,4 3,9 5,0 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 16,1 15,4 14,1 18,6 19,0 19,2 74,3

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 1,31 1,26 1,30 1,36 1,41 3,35

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,25 1,27 1,23 1,27 1,33 1,35 3,24

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 3 3 2 2 2 1 9

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 59 60 58 56 58 60 119

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 42 41 40 40 40 31 76

DR Współczynnik długu 0,61 0,60 0,59 0,60 0,59 0,59 0,94

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,21 1,23 1,19 1,21 1,26 1,31 5,24

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 37,4 36,3 36,8 36,2 36,0 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 541 571 589 522 573 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 19Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 20

 
 

 Sytuacja ekonomiczno-finansowa transportu drogowego w 2q20 była 
nadspodziewanie dobra. Przychody spadły wprawdzie o 8,3% r/r (wobec 
wzrostu o 11,8% r/r kwartał wcześniej), jednak firmom jeszcze bardziej 
udało się obniżyć koszty. Spadły one o 9,9% r/r wobec wzrostu o 11,1% r/r 
w 1q20, co pozwoliło przewoźnikom na poprawę zysku netto o 32,1% r/r. 
Branża okazała się zatem odporna na recesję odnotowaną w 2q20 w 
całej gospodarce. Wskaźniki płynnościowe przewoźników drogowych nie-
co się poprawiły. 

 W 2q20 przewozy ładunków transportem drogowym spadły o 14,1% 
r/r, a w okresie lipiec-sierpień 2020 o 12,2% r/r. Dane o natężeniu ruchu 
w transporcie ciężkim sugerują, że aktywność przewozowa firm we wrze-
śniu była wyraźnie wyższa niż przed zamrożeniem gospodarki, co może być 
symptomem wzrostu popytu na przewozy. Rosnąca liczba zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2 może oznaczać ryzyko ponownego wprowadzania ograniczeń 
w przemieszczaniu się zarówno w kraju jak i za granicą, co negatywnie 
odbiłoby się na przychodach branży. 

 20 sierpnia 2020 weszły w życie pierwsze przepisy w ramach Pakietu 
Mobilności. Obowiązujące regulacje dotyczą obowiązkowych powrotów 
kierowców do bazy oraz tygodniowego odpoczynku kierowcy poza kabi-
ną na koszt pracodawcy. W lutym 2022 przewoźnicy zostaną objęci kolej-
nymi regulacjami, m.in.: a) przepisami o pracownikach delegowanych, z 
wyłączeniem tranzytu i przewozów dwustronnych oraz b) obowiązkiem 
powrotu pojazdu do kraju siedziby co najmniej raz na 8 tygodni. Do 21 
sierpnia 2021 Komisja Europejska przyjmie akty wykonawcze ustanawiają-
ce przepisy rozszerzające zakres danych rejestrowanych przez tachograf. 
Obowiązek stosowania inteligentnych tachografów II generacji wejdzie w 
życie prawdopodobnie w 2024 roku.  

 Polska jest krajem o dużym rynku wewnętrznym, położonym relatywnie 
blisko obszaru, gdzie wykonuje się najwięcej operacji przewozowych w 
Europie. Jest to mocna strona firm transportu drogowego towarów prowa-
dzących działalność w Polsce w kontekście nowych przepisów. Wprowa-
dzane zmiany regulacyjne mogą wpływać na wzrost kosztów transportu 
oraz zmniejszyć efektywność przewoźników, jednak nie powinny istotnie 
pogorszyć kondycji finansowej sektora. 
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PKD 55. Zakwaterowanie 

 
 
 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9,9 17,3 13,2 -14,3 -88,6 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 5,0 8,8 8,2 -7,8 -11,0 -12,4 6,5

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,17 2,14 2,05 2,11 1,10 4,24

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 1,03 1,12 2,06 1,96 2,00 0,97 4,14

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 7 6 7 11 16 8 24

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 21 25 17 17 22 12 70

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 27 23 24 31 56 42 171

DR Współczynnik długu 0,44 0,44 0,41 0,41 0,40 0,54 1,44

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0,98 1,00 1,11 1,12 1,09 0,98 1,63

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 0,1 0,3 0,1 0,0 x x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 168 171 174 158 168 . .

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20 2q 202q 19

 

 Wyniki ekonomiczno-finansowe dużych firm świadczących usługi 
noclegowe w 2q20 były bardzo złe. Jest to konsekwencja zawieszenia 
działalności w okresie 5 tygodni w 2q20 i mocno ograniczonej działal-
ności w pozostałych 6 tygodniach tego kwartału. W 2q20 branża odno-
towała najgorszy wynik finansowy netto od co najmniej 2017 (strata 312 
mln zł), nastąpił spadek przychodów (-78% r/r) przy bardzo silnym spadku 
kosztów (-56% r/r). Przy ujemnym przeciętnym ROE dla branży (-11% vs 
+5% w 2q19) 10% najlepszych hoteli notowało ROE powyżej 6,5%. 

 Po ponownym otwarciu hoteli od 4 maja anormalna sytuacja w branży 
potrwa jeszcze wiele kwartałów. Nawet po zniesieniu wielu administracyj-
nych ograniczeń hotele muszą zmierzyć się z takimi problemami jak: 
(a) obawy klientów związane z wirusem; (b) obostrzenia sanitarne, w tym 
brak możliwości funkcjonowania bufetów; (c) ograniczenie turystyki między-
narodowej; (d) wygaszenie turystyki biznesowej przy odwołaniu kongresów, 
wystaw i konferencji oraz ograniczeniu podróży biznesowych; (e) nadmierna 
podaż nowych pokoi hotelowych, zwłaszcza w największych miastach.  
Niemniej sytuacja powoli zaczęła się poprawiać, zwłaszcza w hotelach 
w miejscowościach turystycznych, które latem odniosły korzyści z ograni-
czeń w turystyce międzynarodowej, a w następnym sezonie będą mogły 
skorzystać z wprowadzanego bonu turystycznego. Polski Bon Turystyczny to 
jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno dodatko-
we świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci 
z orzeczeniem o niepełnosprawności; za pomocą bonu można dokonać płat-
ności za usługi hotelarskie na terenie kraju. 

 Wyniki branży w kolejnych kwartałach będą najpewniej w dalszym 
ciągu złe, zdecydowanie gorsze niż w drugiej połowie 2019. Przewidujemy, 
że w wynikach widoczny będzie relatywnie silny 3q20 z wynikami wspartymi 
przez masową turystykę krajową - wakacje 2020 Polacy spędzili w kraju. 
4q20 może okazać się gorszy ze względu na koniec turystyki wakacyjnej, 
nadal bardzo ograniczone podróże służbowe i eventowe oraz na jesienną 
falę zakażeń SARS-CoV-2.  
Trudna sytuacja hoteli znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach ko-
niunktury GUS dla tej branży – ta była na wyjątkowo niskich poziomach, 
zwłaszcza w kwietniu i maju. Koniunktura stopniowo poprawiała się w mie-
siącach letnich, niestety już we wrześniu nastąpiło ponowne pogorszenie, 
które może potrwać aż do ferii zimowych.  
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Źródło: GUS
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decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 7,2 6,7 2,1 2,7 6,0 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 6,6 7,0 5,9 3,2 5,1 7,5 38,6

CR Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,15 1,16 1,11 0,95 1,65 5,06

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 0,99 1,06 1,08 1,02 0,88 1,33 4,85

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 11 10 9 11 12 6 36

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 99 99 97 95 90 62 109

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 50 27 50 46 48 28 86

DR Współczynnik długu 0,59 0,58 0,58 0,59 0,59 0,53 0,96

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 0,99 0,99 0,98 0,98 0,94 1,09 3,62

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 4,2 6,4 6,5 6,3 5,8 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 40 43 45 42 45 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 202q 19 2q 20

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające
 

 W 2q20 wynik finansowy firm telekomunikacyjnych był wyższy niż 
kwartał wcześniej, niemniej słabszy od wyników z poprzedniego roku 
(581 mln zł vs 263 mln zł w 1q20 i 691 mln z w 2q19; wykres). Branża zano-
towała wzrost kosztów działalności (1,5% r/r vs -3,6% r/r/ w 2q19) przy 
utrzymaniu poziomu przychodów (vs -1,7% w 2q19);  telekomy charakteryzu-
je względna stabilność przychodów, co wynika z abonamentowego modelu 
sprzedaży usług. Nadal bardzo niska jest płynność finansowa (por. tabela). 
 Na ogólną ocenę sytuacji branży największy wpływ miał segment teleko-
munikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 
61.2; 60% udziału w przychodach działu; ROS=8,3% vs 9,0% w 2q19); korzyst-
na dla branży była poprawa wyników segmentu telekomunikacji przewodo-
wej (PKD 61.1; 36% łącznych przychodów; ROS=2,7% vs -1,0% w 2q19). 
 Pandemia COVID-19 skutkowała zamknięciem szkół, ograniczeniami 
w przemieszczaniu się oraz powszechnym przeniesieniem pracy do domu, 
co diametralnie wydłużyło czas spędzony na korzystaniu z Internetu 
i zwiększyło popyt na usługi telekomunikacyjne. Dodatkowo większość 
operatorów podnosi średnie ceny abonamentów, rosną też  ceny usług tele-
komunikacyjnych (w sierpniu wzrosły o 4,0%).  
 Ocena sytuacji telekomów jest pozytywna, co znalazło odzwierciedlenie 
w szybkim odrobieniu strat przez WIG-Telekomunikacja na GPW (ostatnie 
wzrosty wynikają ze skoku notowań Play  Communications, po ogłoszeniu 
zamiaru kupna spółki przez francuski Iliad Purple). Rozwój branży związany 
jest z rosnącą popularnością zaawansowanych technologii, które zyskują 
na znaczeniu, jako główne narzędzia w odbudowywaniu gospodarki po epi-
demii COVID-19, a zatwierdzone 160 mld euro z unijnego budżetu dla Polski 
na lata 2021–27 pozwolą na szybki rozwój m.in. infrastruktury cyfrowej. 
Rządowe plany do 2025 zakładają: powszechny dostęp do Internetu o prze-
pustowości co najmniej 100 Mb/s, a dla szkół, węzłów transportowych 
i usług publicznych co najmniej 1 GB/s oraz 5G na wszystkich najważniej-
szych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. 
 Wykorzystanie takich rozwiązań jak: Internet rzeczy (IoT), sztuczna inte-
ligencja, automatyzacja produkcji czy analityka (big data), mogą zapewnić 
polskiej gospodarce innowacyjność i wzrostu produktywności. Branżę tele-
komunikacyjną czeka przeobrażenie za sprawą budowy telekomunikacyj-
nej sieci piątej generacji. Konieczność utrzymywania ciągłej pracy sieci 
mobilnych i stałych przekłada się na znaczne zapotrzebowanie na energię 
elektryczną (w 2q20 udział kosztów energii w kosztach działalności branży 
wynosił ok. 2%), co w dłuższej perspektywie oznacza nieuniknione wzrosty 
cen energii, jak również konieczność inwestycji w optymalizację efektywno-
ści energetycznej, zarówno sprzętu jak i oferowanych usług. 
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PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i informatyką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decyl 5 decyl 9

ROS Stopa zysku netto 9,3 5,6 11,1 5,6 7,5 x x

ROE Stopa rentowności kapitału własnego 17,2 14,6 17,3 11,8 13,1 21,8 82,9

CR Wskaźnik płynności bieżącej 2,42 2,54 2,28 2,32 2,43 2,53 9,12

QR Wskaźnik podwyższonej płynności 2,33 2,45 2,22 2,24 2,35 2,46 9,08

IT Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 5 5 4 5 5 0 16

CP Wskaźnik rotacji należności (dni) 68 72 77 71 73 55 153

PL Wskaźnik rotacji zobowiązań (dni) 26 26 29 28 25 16 66

DR Współczynnik długu 0,37 0,37 0,39 0,39 0,38 0,47 0,90

WP Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 1,55 1,60 1,52 1,54 1,57 2,26 18,52

E/GS Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 40,5 48,7 51,5 46,4 49,4 x x

Liczba jednostek gospodarczych ogółem 319 329 337 340 357 . .

Wybrane wskaźniki 3q 19 4q19 1q 20

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób); dla ROE, DR i WP dane kwartalne narastające

2q 202q 19

 

 W 2q20 spadły przychody firm świadczących usługi informatyczne 
(-15,4% r/r vs 23,2% w 1q20 i 30,5% r/r w 2q19), co jest efektem wysokiej 
bazy oraz zakończenia kilku dużych kontraktów i związanym z tym przelicze-
niem kontraktów długoterminowych zgodnie z MSSF 15; wynik finansowy był 
lepszy w porównaniu z poprzednim kwartałem, choć niższy niż rok wcześniej 
(603 mln zł vs 466 mln zł w 1q20 i 878 mln zł w 2q19; wykres). Płynność sek-
tora informatycznego niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie (tabela). 
 Na ocenę branży złożyły się słabsze wyniki zarówno działalności związanej 
z oprogramowaniem, m.in. analiza, doradztwo i pisanie programów na zlecenie 
(PKD 62.01; 60% przychodów działu; ROS=5,9% vs 10,1% w 2q19), jak i seg-
mentu usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 
62.09; 21% przychodów) z ROS=6,5% (vs 8,5% w 2q19). 
 Pandemia wzmocniła i przyspieszyła wiele trendów (np. telepraca), jak 
również wytworzyła nowe potrzeby. Przeniesienie nauki do Internetu 
wsparło popyt na narzędzia i wiedzę informatyczną w obszarze cyfrowych 
platform edukacyjnych. 
 Charakter pracy programistów pozwalający w dużym zakresie na 
pracę z domu ułatwia branży funkcjonowanie w warunkach pandemii 
SARS-CoV-2. Nakłady przedsiębiorstw na informatykę wymusza rosnąca 

rola procesów cyfryzacji, przetwarzanie coraz większej ilości danych i ro-
snące wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa; na znaczeniu zyskują 
nowe technologie (m.in. IoT, AI, robotyka), mogące pomóc w odbudowy-
waniu gospodarki po epidemii COVID-19, a implementacja sieci mobil-
nych nowej generacji (5G) zrewolucjonizuje całą branżę IT. 
 Co prawda kryzys gospodarczy może zmniejszyć inwestycje w opro-
gramowanie, niemniej inwestorzy giełdowi dobrze oceniają perspektywy 
branży. Indeks WIG-Informatyka bardzo szybko odrobił straty na GPW 
(wykres). O rozwoju branży świadczą kolejne przejęcia i szereg dużych 
kontraktów wzmacniających pozycję przedsiębiorstw zarówno w kraju, 
jak i na rynkach zagranicznych (m.in. Comarch kupił spółkę 2CSI działają-
cą we Francji w obszarze e-zdrowia; planuje też budowę Data Center w 

Phoenix w USA); Google i Microsoft zadeklarowały łącznie 3 mld dolarów 
inwestycji w budowę centr infrastruktury, oprogramowania i przetwarzania 
danych w chmurze. Duże środki z unijnego budżetu dla Polski na lata 2021–
2027 będą wspierały inwestycje publiczne w projekty informatyczne. 
Z europejskiego Funduszu Odbudowy blisko 4,5 mld euro (czyli ok. 20%) 
ma zostać przeznaczone na szeroko rozumianą cyfryzację.  
 Bardzo istotna dla branży jest kwestia związana z ostatecznymi warun-
kami brexitu – wg NBP w 2019 ponad 23% salda handlu usługami infor-
matycznymi stanowiła wymiana usług z Wielką Brytanią. 
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Załącznik Definicje wskaźników 

   

ROS 
Stopa zysku netto (wskaźnik rentowności netto sprzedaży) 

= zysk netto (strata netto) 
przychody netto 

   

ROE  
Stopa rentowności kapitału własnego  
(wskaźnik rentowności kapitału) 

= 
zysk netto x A* 

kapitał własny 

   

CR 
Wskaźnik płynności bieżącej 

= majątek obrotowy 
zobowiązania krótkoterminowe 

   

QR  
Wskaźnik podwyższonej płynności (szybki) 

= majątek obrotowy – zapasy 
zobowiązania krótkoterminowe 

   

IT  
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach  

= zapasy x T** 
przychody netto 

   

CP  
Wskaźnik rotacji należności w dniach  

= należności z tytułu dostaw i usług x T** 
przychody netto 

   

PL  
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach  

= zobowiązania z tytułu dostaw i usług x T** 
przychody netto 

   

DR  
Współczynnik długu (wskaźnik zadłużenia aktywów) 

= zobowiązania ogółem 
aktywa całkowite 

   

WP  
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym 

= kapitał własny + zobowiązania długoterminowe  

majątek trwały 
   

E/GS  
Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem 

= 

sprzedaż eksportowa 
przychody ogółem 

Uwaga: *A = 4 dla I kwartału, 2 dla II kwartału, 4/3 dla III kwartału, 1 dla IV kwartału; **T – liczba dni (90 - dla I kwartału, 180 - dla II kwartału, 270 - dla 
III kwartału, 360 - dla IV kwartału)  

 

Objaśnienie znaków umownych: 1) kropka (.) oznacza brak danych, w tym związany z zapisami ustawy o tajemnicy statystycznej (nieudo-
stępnianie danych, gdy: zbyt mała jest liczba jednostek; poziom przychodów jednej z firm przekracza ¾ przychodów grupy klasyfikacyjnej 
PKD; dane można obliczyć w sposób pośredni). 2) znak (x) oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe (poziom wskaźnika 
bez interpretacji ekonomicznej). 
 
 
Rozkład decylowy wskaźnika powstaje poprzez uszeregowanie przedsiębiorstw według rosnącej wartości wskaźnika. Następnie z tak upo-
rządkowanego zbioru wybiera się 9 granicznych wartości wskaźnika (decyli), które dzielą zbiór przedsiębiorstw na 10 grup (po 10% każda). 
Grupę 10% przedsiębiorstw wyznaczoną przez pierwszy decyl (D1) można uznać za najgorszą w badanym zbiorze (w odniesieniu do wskaź-
ników rentowności, płynności, pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, wskaźnika pokrycia obsługi odsetek, udziału sprzedaży ekspor-
towej w przychodach) lub najlepszą (w odniesieniu do wskaźnika zadłużenia, cyklu rotacji zapasów, należności i zobowiązań). 
Decyl piąty (D5) wyznacza medianę, czyli wartość środkową, dzielącą zbiór przedsiębiorstw w taki sposób, że ich pierwsza połowa osiąga 
wartości niższe od D5, a druga połowa wartości wyższe od D5, decyl piąty to dane dla przeciętnego przedsiębiorstwa. 
Dziewiąty decyl (D9) określa poziom wskaźnika dla ostatniej grupy 10% firm, osiągających najwyższe wartości analizowanego wskaźnika, 
czyli odpowiednio najlepszych/najgorszych w zbiorowości. 
 
 
O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem informacji do ilustracji graficznej w raporcie jest baza danych PONT Info GOSPODARKA (na pod-
stawie danych GUS). 
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Informacje i zastrzeżenia: 
Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do 

zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych 

i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. 

Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa 

inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania 

określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych. 

Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 20 17/565 z dnia 25 

kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. 

Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transak cji finansowych, w tym 

zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Mate riałach. 

http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_Sektorowe/Przedsiebiorstwa_wg_PKD/Biuletyn_Branzowy
mailto:DAE@pkobp.pl
mailto:piotr.bujak@pkobp.pl
mailto:analizy.sektorowe@pkobp.pl
mailto:agnieszka.grabowiecka-laszek@pkobp.pl
mailto:mariusz.dziwulski@pkobp.pl
mailto:michal.kolesniow@pkobp.pl
mailto:piotr.krzysztofik@pkobp.pl
mailto:wojciech.matysiak@pkobp.pl
mailto:katarzyna.pietka-kosinska@pkobp.pl
mailto:filip.romanowski@pkobp.pl
mailto:anna.senderowicz@pkobp.pl
mailto:analizy.makro@pkobp.pl
mailto:marta.petka-zagajewska@pkobp.pl
mailto:marcin.czaplicki@pkobp.pl
mailto:urszula.krynska@pkobp.pl
mailto:michal.rot@pkobp.pl
mailto:marcin.morawiecki@pkobp.pl

	PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych
	PKD 14. Produkcja odzieży
	PKD 15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
	PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna
	PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru
	PKD 19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
	PKD 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
	PKD 21. Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych
	PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
	PKD 23. Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych
	PKD 24. Produkcja metali
	PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów (bez maszyn i urządzeń)
	PKD 26. Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych
	PKD 27. Produkcja urządzeń elektrycznych
	PKD 28. Produkcja maszyn i urządzeń
	PKD 29. Produkcja pojazdów samochodowych i przyczep
	PKD 31. Produkcja mebli
	PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
	PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
	PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
	PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
	PKD 46. Handel hurtowy (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi)
	PKD 47. Handel detaliczny (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi)
	PKD 49.2 Transport kolejowy towarów
	PKD 49.4 Transport drogowy towarów
	PKD 55. Zakwaterowanie
	PKD 61. Telekomunikacja
	PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i informatyką
	Załącznik Definicje wskaźników

