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SSSYYY NNN TTT EEE ZZZAAA   

 
Na podstawie wyników szybkiego monitoringu NBP, danych GUS oraz niektórych innych źródeł informacji 

o sektorze przedsiębiorstw można stwierdzić, że w IV kw. 2003 r. należy oczekiwać, choć musimy podkreślić, 

że badanie zostało przeprowadzone przed okresem silniejszego osłabienia się złotego, następujących zjawisk w 

obszarze koniunktury gospodarczej w analizowanej próbie. 

 

1. W stosunku do sytuacji w III kw. br. nie przewidujemy większych zmian w poziomie aktywności go-

spodarczej przedsiębiorstw. Nadal stan koniunktury należy uważać za dobry. Wskazują na to zarówno 

standaryzowany wskaźnik sytuacji przedsiębiorstw, jak i skalowany indeks koniunktury NBP. Do po-

dobnych konkluzji prowadzić może też analiza wskaźnika koniunktury GUS. Mimo pozytywnych ocen 

przeciętnych obserwujemy silne zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych rodzajach działalności. 

Istotnie lepsza wydaje się też sytuacja większych przedsiębiorstw niż firm małych. 

2. Mimo wysokiego poziomu koniunktury niektóre z analizowanych wskaźników sugerować jednak mogą 

groźbę pewnego spowolnienia tempa poprawy sytuacji gospodarczej w najbliższej przyszłości. Za moż-

liwością wystąpienia takiego scenariusza przemawia zwłaszcza wciąż trwający brak sygnałów wyraź-

niejszego ożywienia działalności inwestycyjnej firm. Kluczowe będzie też kształtowanie się eksportu. 

Sytuacja eksporterów wciąż jest bardzo dobra choć badana próba sygnalizuje niewielki spadek nowo 

zawieranych kontraktów eksportowych. Warto tu zaznaczyć, że badane firmy oczekują lekkiego spadku 

popytu w bieżącym kwartale. Obserwacja ta jest też zgodna z przewidywaniami GUS odnośnie kształ-

towania się nowych zamówień (lekki spadek). 

3. Dobra koniunktura w ostatnim okresie spowodowała systematycznie poprawiającą się sytuacje ekono-

miczną badanych przedsiębiorstw. Znaczny postęp został osiągnięty m.in. w grupie dużych eksporte-

rów. W III kw. wyraźnie zwiększył się też odsetek przedsiębiorstw deklarujących brak poważniejszych 

problemów hamujących rozwój firmy (choć wciąż 60% respondentów narzeka na istnienie takich ba-

rier). Aktualnie najpoważniejszymi barierami w opinii przedsiębiorstw są wahania kursu walutowego i 

obawy przed niekorzystnymi zmianami przepisów (w tym podatkowych). Pewnemu osłabieniu uległy 

też prognozy sytuacji ekonomicznej firm.  

4. Zwrócić należy uwagę na istnienie pewnych rozbieżności pomiędzy makroekonomicznymi danymi do-

tyczącymi eksportu, w tym jego dynamik, a obserwowanymi w próbie prognozami tej wielkości. Tu 

badane podmioty oczekują pewnego spadku eksportu w IV kw. br. Ze względu na osłabienie się złotego 

prognoza taka wydaje się jednak niespójna. Częściowym wytłumaczeniem może być związany z tym 

osłabieniem istotny spadek konkurencyjności dóbr importowanych, co zapewne skłoni część eksporte-

rów do powrotu na rynek krajowy. Możliwy jest też wpływ na takie prognozy wciąż słabych sympto-

mów ożywienia gospodarczego w krajach UE, choć paradoksalnie taka słabsza sytuacja może prowa-

dzić do wzrostu popytu na tańsze produkty, importowane m.in. z Polski. Przypuszczalnie jednak nawet 

ten lekki pesymizm prognoz naszych eksporterów jest nieuzasadniony w obecnej sytuacji, gdyż przy 

aktualnym poziomie kursu  wyraźnie poprawiła się opłacalność eksportu szeregu asortymentów, któ-

rych eksport był do tej pory nieopłacalny (np. lepszych gatunków węgla). 
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5. Zasadniczym źródłem niepokoju w najbliższym okresie powinno być kształtowanie się popytu inwesty-

cyjnego. Mimo wyraźnego spadku stóp procentowych w okresie ostatnich dwóch lat i wyraźnej popra-

wy płynności firm w pierwszym półroczu (wg. danych GUS), w analizowanej próbie nie widać symp-

tomów wzrostu aktywności inwestycyjnej. Pewną nadzieję na przyspieszenie aktywności inwestycyjnej 

może budzić fakt wyraźnego spadku zapasów w III kw. br., przy wysokim i wciąż rosnącym stopniu 

wykorzystania mocy produkcyjnych. W takiej sytuacji odbudowanie poziomu zapasów może wymagać 

nowych inwestycji. Pozytywnym sygnałem jest też silny wzrost popytu w branżach wytwarzających 

środki produkcji; popyt ten jest jednak wciąż niższy niż w pozostałych przedsiębiorstwach. 

6.  W badanej próbie obserwujemy malejące, ostatnio wyraźnej szybciej, zapotrzebowanie na finansowa-

nie kredytem bankowym. Znaczący spadek zainteresowania jest widoczny zwłaszcza w obszarze kredy-

tów dewizowych, co można wiązać z występującym od pewnego czasu osłabianiem się złotego przy 

jednoczesnym tanieniu kredytów złotowych. W świetle wyników monitoringu zjawisko to może być 

silnie związane m.in. ze znaczącą poprawą płynności firm w ostatnim okresie oraz zmianą oczekiwań 

przedsiębiorstw odnośnie kształtowania się stóp procentowych – obecnie firmy oczekują głównie stabi-

lizacji, a nie spadku, tych stóp. Poprawa płynności przedsiębiorstw spowodowała m.in. dalsze polep-

szenie się obsługi zadłużenia kredytowego ( i innych zobowiązań) przez analizowane firmy. Poprawa 

obsługi tego zadłużenia wystąpiła we wszystkich analizowanych przekrojach. Trzeba jednak zwrócić 

uwagę, że w niektórych z analizowanych grup firm działo się to kosztem pogorszenia obsługi zobowią-

zań pozakredytowych. Tu najgorsza sytuacja występowała w grupie nieinwestorów oraz kredytobior-

ców. Wciąż powszechny, choć o malejącym znaczeniu, jest problem słabego regulowania zobowiązań 

wzajemnych przedsiębiorstw. Zwrócić też należy uwagę na pogorszenie się prognoz regulowania zo-

bowiązań kredytowych – może to mieć związek z osłabieniem się złotego. 

7. Mimo poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wciąż nie obserwujemy wyraźniejszej poprawy 

sytuacji w obszarze zatrudnienia. W IV kw. br. liczyć się trzeba nawet z pewnym spadkiem (sezono-

wym) wskaźnika planowanych zmian zatrudnienia. Niepokojące jest również to, że najsłabsze prognozy 

zatrudnienia obserwujemy w grupie firm najmniejszych.  Mimo sezonowych fluktuacji sytuacja jest 

jednak wyraźnie lepsza niż przed rokiem, choć sporo gorsza od obserwowanej w latach 1997-1999. 

Zwraca uwagę też fakt, że tradycyjnym liderem jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia nadal są firmy zagra-

niczne. Podstawowym mechanizmem redukcji zatrudnienia jest wciąż trwający proces jego racjonaliza-

cji.  

8. W badanej próbie obserwujemy, po raz pierwszy od końca 2001 r., wzrost oczekiwań inflacyjnych 

(CPI). Firmy spodziewają się tez pewnego wzrostu cen wytwarzanych przez siebie wyrobów i usług 

(mimo malejących oczekiwań odnośnie cen surowców i materiałów), co może być kolejnym sygnałem 

wzrostu popytu.  
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III ...    OOOGGGÓÓÓLLL NNN YYY    KKKLLL III MMM AAA TTT    KKK OOONNN III UUU NNN KKKTTT UUU RRR YYY   

 

INDEKSY KONIUNKTURY – STAN I PROGNOZY 
 Przewidywane tendencje w zakresie kształ-

towania się aktywności gospodarczej w IV kw. 

2003 r., mierzone różnymi indeksami koniunktury, 

prezentuje Tab. 1. 

Na podstawie tych wyników można 

stwierdzić, że w dalszym ciągu utrzymuje się sze-

reg pozytywnych symptomów ożywienia gospo-

darczego, a jedynie kwestią jest czy ma ono charak-

ter trwały. (por. Rys. 1). W szczególności wskaźnik 

koniunktury GUS, pomijając efekty sezonowe, 

kontynuuje tendencje wzrostowe – podobnie jak 

standaryzowany wskaźnik sytuacji przedsiębiorstw 

oraz skalowany indeks koniunktury przedsię-

biorstw, które utrzymują się na dość wysokim po-

ziomie. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury (M. 

Drozdowicz) wykazuje silną tendencję wzrostową, 

zaś wskaźnik koniunktury Instytut Rozwoju Go-

spodarczego SGH wzrósł zarówno w porównaniu z 

sierpniem br. jak i w relacji do września poprzed-

niego roku. 

 

Tab. 1 Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wybranych wskaźników koniunktury1 

nazwa indeksu przebieg indeksu prognoza uwagi 

Wskaźniki klimatu 
koniunktury GUS 

Wskaźnik zdaje się konty-
nuować wzrostową ten-
dencję. 

Prognoza dla ostatnich miesięcy 
2003 r. (na podstawie analizy 
szeregu czasowego) wskazuje na 
spadek koniunktury, mający 
jednak charakter sezonowy. 

 

Wskaźnik wyprze-
dzający koniunktu-
ry (M. Drozdowicz) 

Kolejny miesiąc silnego 
wzrostu wskaźnika.  

Wg autorki wskaźnika, ożywie-
nie jest pewne.  

Na osiem składowych 
wskaźnika żadna nie 
uległa pogorszeniu. 

Skalowany indeks 
koniunktury przed-
siębiorstw (NBP) 

Dość wyraźny pozytywny 
trend. 

Prognoza wskaźnika na III i IV 
kw. 2003 sugeruje obniżenie 
wskaźnika. Jednak zważywszy 
na interpretację wskaźnika (war-
tości ponad 50 oznaczają dobrą 
koniunkturę), należy stwierdzić, 
że możemy w dalszym ciągu 
spodziewać się pozytywnych 
zmian w koniunkturze przedsię-
biorstw. 

Precyzyjnie rzecz biorąc, 
skalowany wskaźnik 
niesie informacje o moż-
liwościach przyśpieszenia 
w gospodarce. Z tego 
względu jego prognozę 
należy raczej odczytywać 
jako brak dostatecznych 
podstaw do mówienia o 
trwałym ożywieniu. 

Wskaźnik koniunk-
tury (Instytut Roz-
woju Gospodarcze-
go SGH) 

Po wyeliminowaniu efek-
tów sezonowych, obser-
wowany jest rosnący trend.

We wrześniu wskaźnik wzrósł 
zarówno w porównaniu z sierp-
niem br. jak i w relacji do wrze-
śnia poprzedniego roku.  

Wzrosły zamówienia 
eksportowe, spadły zapa-
sy przy jednoczesnym 
braku  wzrostu zatrudnie-
nia. 

Standaryzowany 
wskaźnik sytuacji 
przedsiębiorstw 
(NBP) 

Wskaźnik ustabilizował się 
na wysokim poziomie. 

Przebieg trendu sugeruje trwal-
szą tendencję wzrostową. 

 

 

 

 

                                                           
1 Por. „Uwagi metodologiczne” 
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Rys. 1 Skalowany indeks koniunktury NBP (górny wykres), ogólny wskaźnik koniunktury GUS wraz z prognozą ekonometryczną 
(lewy dolny wykres, linia czerwona – prognoza 2003:10-2003:12), standaryzowany wskaźnik sytuacji przedsiębiorstw (prawy dolny 
wykres) 
 

PROGNOZA PRODUKCJI SPRZEDANEJ 
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 Rys. 2 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w relacji 
do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (w wyrażeniu 
nominalnym). Prognoza (2003:10 – 2003:12) zaznaczona 
kolorem czerwonym, ciągłym. Dodatkowo przerywane czer-
wone linie wyznaczają przedział ± jedno odchylenie standar-
dowe błędu prognozy. 

 

  Rys. 2 przedstawia prognozę nominalnej 

dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w relacji 

do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 

Dodatkowo został naniesiony przedział błędu pro-

gnozy (± jedno odchylenie standardowe). Wynika z 

niej, że prawdopodobnie można oczekiwać stabil-

nego wzrostu rocznej dynamiki produkcji sprzeda-

nej w ciągu najbliższych miesięcy. W październiku 

na poziomie ok. 11,5%, w listopadzie ok. 13,5%, 

zaś w grudniu ok. 12%. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONIUNKTURY W 

PRÓBIE 

Analiza prognoz na IV kw. br. i zmian sytu-

acji zaobserwowanych pod koniec III kw. br. suge-

ruje utrwalenie tendencji wzrostowych, przy nie-

wielkim sezonowym wyhamowaniu tempa tego 

wzrostu. Warto zwrócić uwagę na niezbyt dużą, ale 

systematycznie poprawiającą się ocenę sytuacji 

ekonomicznej respondentów oraz rosnące wykorzy-

stanie mocy produkcyjnych. Mniej optymistycznie 

wygląda analiza aktywności inwestycyjnej oraz 

restrykcyjna polityka zatrudnienia.  

 

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

inwestycje - prognoza

inwestycje - pop.kw.

popyt - prognoza

popyt - pop.kw.
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zatrudnienie - prognoza
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eksport - prognoza
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zamówienia - pop.kw.

 

Rys. 3 Zbiorcze zestawienie sald (kolor niebieski – stan na III kwartał 2003 r., żółty kolor –prognoza na IV kwartał 2003 r.) 

Wskaźniki w formie sald obliczono jako różnice między odpowiedziami korzystnymi (poprawa sytuacji, wzrost popytu, wzrost produkcji, 
wzrost eksportu, nowe inwestycje, wzrost zatrudnienia) i niekorzystnymi (pogorszenie sytuacji, spadek popytu, spadek produkcji, spadek 
eksportu, brak inwestycji, spadek zatrudnienia) 
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Tab. 2 Wskaźniki klimatu koniunktury2 na podstawie wyników szybkiego monitoringu NBP 

prognoza obsługa 
zadłużenia 

popytu okres 
prognozy 

sytu-
acji 
eko-
nom. 

ogó-
łem 

trwa-
łych 

tenden-
cji 

sezono
wych 
zmian 

pro-
duk-
cji3 

eks-
portu 

inwe-
stycji 

kon-
tynu-
acja 

inwe-
stycji 

zatrud
nienia 

wzro-
stu 
cen 

oceny 
sytu-
acji 
bież. 

kredyt
owego 

pozo-
stałego 

stan 
zapa-
sów 

IV kwartał 
1999 r. - 12,6 2,5 10,1 - - -60,4 73,8 - -38,0 - 67,1 -26,1 - 

I kwartał 
2000 r. - -18,9 3,3 -22,2 - - -42,2 83,5 - -31,9 - 72,3 -18,4 - 

II kwartał 
2000 r. - 20,1 1,7 18,5 - - -43,5 74,5 - -26,4 - 71,8 -23,6 - 

III kwartał 
2000 r. - 15,1 0,0 15,1 - - -57,5 76,8 - -31,2 - 66,8 -21,3 - 

IV kwartał 
2000 r. 17,2 12,1 1,7 10,4 12,3 16,0 -66,4 84,7 -22,9 -34,9 58,8 67,5 -23,5 - 

I kwartał 
2001 r. 9,2 -12,0 -1,3 -10,7 -3,0 14,6 -56,4 80,3 -27,5 -29,4 58,7 71,3 -24,8 -13,5 

II kwartał 
2001 r. 21,1 17,4 0,8 16,7 18,7 25,2 -44,8 82,0 -23,5 -31,4 63,2 64,4 -34,2 -16,9 

III kwartał 
2001 r. 11,5 11,9 0,5 11,4 11,1 21,0 -56,7 76,8 -29,3 -22,8 58,1 57,5 -36,2 -19,8 

IV kwartał 
2001 r. 8,3 6,0 -2,8 8,7 9,7 20,5 -64,1 72,1 -33,2 -29,2 59,0 60,3 -31,9 -11,2 

I kwartał 
2002 r. -1,8 -20,6 -4,1 -16,5 -8,4 10,7 -64,3 71,5 -41,2 -31,0 54,8 56,1 -35,0 -11,8 

II kwartał 
2002 r. 15,3 15,4 0,9 14,5 12,3 30,7 -58,3 73,1 -24,8 -29,2 56,9 54,1 -38,3 -10,2 

III kwartał 
2002 r. 12,1 12,5 0,2 12,2 14,0 33,3 -60,3 77,5 -19,3 -25,9 67,44 54,5 -35,0 -13,7 

IV kwartał 
2002 r. 4,8 11,6 0,6 11,0 14,9 26,0 -56,3 81,6 -25,1 -32,0 66,3 52,1 -28,7 -9,9 

I kwartał 
2003 r. -1,7 -10,7 0,9 -11,6 4,1 23,7 -52,6 77,4 -24,1 -25,9 71,5 55,2 -18,8 -11,2 

II kwartał 
2003 r. 12,7 17,5 2,5 15,0 23,3 38,8 -44,7 82,7 -17,3 -29,9 71,0 62,5 -6,3 -13,5 

III kwartał 
2003 r. 15,7 18,9 4,0 14,9 19,2 31,4 -47,4 92,8 -13,1 -21,9 74,2 61,0 -6,5 -9,5 

IV kwartał 
2003 r. 9,6 16,6 5,5 11,1 19,8 25,8 -49,6 89,0 -18,2 -19,7 75,5 64,5 -1,8 -6,5 

                                                           
2 Są to wskaźniki wyliczone wg metody tzw. testu koniunkturalnego. Metoda wyliczenia wskaźników została podana w „Uwagach metodo-
logicznych”, w punkcie 5 
3 Chodzi zarówno o produkcję przemysłową, jak i budowlano-montażową, a w przypadku pozostałych firm – o skalę działalności. 
4 Od III kw. 2002 r. struktura pytania o ocenę sytuacji firmy uległa zmianie: wprowadzono dodatkową opcję – dane nie są zatem w pełni 
porównywalne 
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III ...111...    PPPooopppyyyttt ...    ZZZaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa...    PPPrrroooddduuukkkcccjjjaaa...    
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Rys. 4 Wskaźniki prognoz popytu (różnice sald) w podstawowych klasyfikacjach – oczekiwania na IV kw. 2003 r. 

 

STAN POPYTU 

Analiza wypowiedzi przedsiębiorstw na te-

mat przyczyn ich kłopotów finansowych oraz barier 

rozwoju sugeruje, że najczęstszym powodem 

trudności pozostaje wciąż niski popyt. Trzeba 

jednak podkreślić, że takie opinie wyraziło znacz-

nie mniej firm (prawie o 5 punktów proc.) niż 

pół roku temu – w sumie 15,6% respondentów. 

Był to jednocześnie najniższy odsetek tego typu 

problemów na tle ostatnich trzech lat. 

Z niedostatecznym poziomem popytu w re-

lacji do możliwości wytwórczych borykają się 

przede wszystkim firmy z sekcji „Budownictwo” 

(32% przedsiębiorstw w tej sekcji informuje o ta-

kich problemach) oraz „Górnictwo i kopalnictwo” 

(22% sekcji). 
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Rys. 5 Niski popyt jako jedna z barier rozwoju (na osi pio-
nowej odsetek firm informujących o takich problemach; 
trend tego wskaźnika uzyskano metodą x11; ze względu na 
brak danych dla III kw. 2003 r. na rysunku przedstawiono 
dane szacunkowe) 

 

PROGNOZY POPYTU 

W IV kw. 2003 r. należy oczekiwać niewiel-

kiego sezonowego osłabienia popytu w stosunku do 
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poprzedniego kwartału, przy zachowaniu długo-

okresowej tendencji wzrostowej. Lepsze prognozy 

niż to obserwowano w analogicznym okresie w 

latach 1999-2002 wynikają w dużej mierze z po-

prawy trwałych komponentów popytu. 
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Rys. 6 Wskaźnik prognoz popytu ogółem (różnica sald) oraz 
trend tego wskaźnika (uzyskany metodą x11) 

 

Zmiany struktury prognoz popytu w stosun-

ku do poprzedniego kwartału są następujące. Odno-

towano pięciopunktowy wzrost odsetka oczekiwań 

sezonowego zmniejszenia popytu, przy niewielkim 

1,2 punktowym wzroście udziału prognoz sezono-

wego wzrostu popytu, a także niewielki, 0,6-

punktowy wzrost odsetka oczekiwań trwałego 

zwiększenia popytu i 0,9-punktowy spadek udziału 

prognoz trwałej redukcji popytu.  

 Ostatecznie, wskaźnik popytu ogółem5 przy-

jął wartość 16,6 punktu, tj. o 2,3 punktu mniej niż 

w poprzednim kwartale, ale o 5 punktów więcej niż 

w analogicznym okresie ub. r. Warto podkreślić, że 

o ile sezonowe wahania popytu obniżyły wartość 

tego wskaźnika, to zmiany po stronie trwałych 

komponentów popytu zahamowały ten spadek. 

Saldo trwałych zmian popytu było bowiem naj-

wyższe od 1998 r. i wyniosło 5,5 punktu. Syste-

matyczną poprawę tego salda obserwuje się od 

końca 2002 r. 

                                                           
5 Jest to wskaźnik wyliczony wg metody tzw. testu koniunktu-
ralnego (różnica pomiędzy odsetkiem prognoz wzrostu popytu a 
odsetkiem prognoz spadku popytu) 
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Rys. 7 Prognozy popytu– struktura odpowiedzi 

 

Pomimo niewielkiego pogorszenia prognoz 

popytu w klasie eksporterów, kolejny kwartał z 

rzędu oczekiwania tej grupy były bardziej optymi-

stycznie niż prognozy przedsiębiorstw sprzeda-

jących swoje wyroby wyłącznie na rynku krajo-

wym (patrz Rys. 9). Grupa przedsiębiorstw nie 

zajmujących się eksportem spodziewa się zaś nie-

wielkiego wzrostu popytu w relacji do poprzednie-

go kwartału. W obu grupach odnotowano poprawę 

w stosunku do analogicznego okresu ub. r.  
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Rys. 8 Struktura prognoz popytu w klasach eksporterów i 
firm produkujących wyłącznie na rynek krajowy w IV kw. 
2003 r. 
 

W zbiorowości eksporterów zarysowały się 

różnice w ocenie popytu, wynikające m.in. ze stop-

nia zaangażowania w sprzedaż eksportową. W 

firmach o niskim udziale eksportu w przychodach 

(poniżej 50%) nastąpił spadek optymizmu prognoz 

popytu w relacji do poprzedniego kwartału, podczas 

gdy eksporterzy o ponad 50% udziale eksportu 

sformułowali bardziej optymistyczne prognozy. W 
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obu grupach zmiany popytu w relacji do III kw. 

miały typowo sezonowy charakter. Również w obu 

klasach utrzymała się długookresowa tendencja 

wzrostowa. 
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Rys. 9 Wskaźniki prognoz popytu (różnice sald) w klasach 
eksporterów i firm produkujących wyłącznie na rynek kra-
jowy 
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Rys. 10 Wskaźniki prognoz popytu (różnice sald) w klasach 
eksporterów o małym (do 50%) i dużym (od 50 do 100%) 
udziale eksportu w przychodach ogółem 

 

W klasyfikacji wg sekcji PKD oceny popytu 

były zróżnicowane. Przewagę optymistycznych 

prognoz nad pesymistycznymi odnotowało sześć 

sekcji, poza „Budownictwem”, gdzie przewidywa-

ny spadek popytu będzie wywołany czynnikami 

sezonowymi oraz „Poczta i telekomunikacja”, gdzie 

nie przewiduje się żadnych zmian popytu.  

Najbardziej optymistyczne oczekiwania 

sformułowały: sekcje „Wytwarzanie i zaopatrywa-

nie w energię elektryczną, gaz i wodę” oraz „Gór-

nictwo i kopalnictwo”. Najmniej optymizmu w 

ocenie popytu zawierały prognozy firm z sekcji 

„Transport”. 
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Rys. 11 Struktura prognoz popytu w sekcjach PKD w IV kw. 
2003 r. 

 

Zmiany prognoz popytu w relacji do po-

przedniego kwartału były następujące: sześć sekcji 

odnotowało spadek optymizmu prognoz, a pozosta-

łe dwie poprawę. Wyraźna poprawa, związana z 

sezonowym wzrostem popytu, miała miejsce w 

sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę”, ponadto niewielkiej po-

prawy oczekują przedsiębiorstwa z sekcji „Handel i 

naprawy”. W czterech sekcjach prognozy popytu 

były bardziej optymistyczne niż w analogicznym 

okresie ub. r., w tym największą poprawę odnoto-

wały sekcje: „Budownictwo” oraz „Przetwórstwo 

przemysłowe”. Gorsze oczekiwania niż roku temu 

sformułowały sekcje: „Wytwarzanie i zaopatrywa-

nie w energię elektryczną, gaz i wodę”, „Handel i 

naprawy” oraz „Pozostałe”. Na poziomie sprzed 

roku pozostał wskaźnik popytu w sekcji „Poczta i 

telekomunikacja”. 

Podobnie, jak to już obserwowano w ana-

logicznym okresie w poprzednich latach, nie-

znacznie większy optymizm prognoz popytu 

cechował sektor publiczny. W przedsiębiorstwach 

z tego sektora odnotowano wyraźną poprawę w 

relacji do poprzedniego kwartału i nieznaczny spa-

dek w stosunku do analogicznego okresu ub.r. W 

firmach prywatnych było odwrotnie: wskaźnik 

popytu zmniejszył się w relacji do poprzedniego 
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kwartału, wzrósł jednak w stosunku do analogicz-

nego okresu ub. r. Należy podkreślić, że kształto-

wanie się popytu w sektorze prywatnym cechuje 

duża sezonowość z wyraźnie rysującą się obecnie 

tendencją wzrostową. Nieco mniejszym sezono-

wym wahaniom podlega popyt firm publicznych, a 

przy tym zmiany długofalowe w obrębie tego sek-

tora są mniej wyraźne. 

W sektorze prywatnym więcej optymizmu w 

ocenie popytu zawierały prognozy firm zagranicz-

nych. Saldo trwałych zmian popytu w tej grupie 

było najwyższe na tle pozostałych czterech form 

własności i wyniosło 9,3 punktu (w całej próbie 

5,5 punktu). W sektorze publicznym przewaga 

prognoz spadku popytu nad prognozami wzrostu 

wystąpiła w przedsiębiorstwach należących do 

państwowych osób prawnych. Najwyższy dodatni 

wskaźnik popytu uzyskały zaś podmioty samorzą-

dowe. 
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Rys. 12 Struktura prognoz popytu w sektorach własności 
(górny rysunek) oraz pięciu podstawowych formach własno-
ści (dolny rysunek) w IV kw. 2003 r. 

 

 Pewne różnice w ocenie popytu pojawiły się 

między klasami skonstruowanymi w oparciu o 

wielkość zatrudnienia (różnic między klasami nie 

potwierdziła jednak analiza wariancji).  
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Rys. 13 Struktura prognoz popytu w klasach wielkości 
przedsiębiorstw skonstruowanych w oparciu o wielkość 
zatrudnienia w IV kw. 2003 r. 

 

 Największy wzrost popytu sugerowały 

prognozy przedsiębiorstw zatrudniających po-

nad 1999 osób, zaś najmniej optymizmu zawie-

rały prognozy firm o zatrudnieniu poniżej 250 

pracowników. W zbiorowości tych ostatnich struk-

tura prognoz popytu pogorszyła się w relacji do 

poprzedniego kwartału, podczas gdy w pozostałych 

trzech grupach (w przedsiębiorstwach zatrudniają-

cych powyżej 249 osób) optymizm prognoz wzrósł.  
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Rys. 14 Uśrednione (czterookresowa średnia ruchoma) 
wskaźniki popytu (różnice sald) w branżach oferujących 
dobra inwestycyjne oraz w pozostałych przedsiębiorstwach 
(górny rysunek) oraz różnica między wskaźnikami popytu w 
tych klasach (dolny rysunek) 

 



 13

 Analizie poddano prognozy popytu w grupie 

branż oferujących dobra inwestycyjne6 oraz w 

branżach dostarczających pozostałe dobra. Z da-

nych wynika, że do połowy 2002 r. w obu kla-

sach obserwowano spadek popytu, ale wyraźnie 

głębszy w branżach oferujących dobra inwesty-

cyjne. Pod koniec 2002 r. tendencja ta została prze-

łamana, a popyt w obu grupach zaczął rosnąć. 

Tempo tego wzrostu było jednak większe w przed-

siębiorstwach oferujących dobra inwestycyjne. 

W IV kw. 2003 r. wskaźnik prognoz popytu w tej 

grupie wzrósł w relacji do analogicznego okresu 

ub. r. o prawie 11 punktów, podczas gdy w pozo-

stałych przedsiębiorstwach odnotowano zaledwie 3 

punktowy wzrost. 

                                                           
6 W skład grupy branż oferujących dobra inwestycyjne zaliczono 
pięć działów sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”: „Produkcja 
maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana”, „Produk-
cja maszyn biurowych i komputerów”, „Produkcja instrumentów 
medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków”, 
„Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep”, 
„Produkcja pozostałego sprzętu transportowego” oraz sekcję 
„Budownictwo”. 

PROGNOZY POPYTU A DANE GUS 

 

 Związek dynamiki przychodów z prognoza-

mi popytu prezentuje Rys. 15. Zwróćmy uwagę, że 

krzywa dynamiki przychodów jest dość dobrze 

opisana przez krzywą wskaźnika popytu (wskaźnik 

korelacji Pearson’a dla tej realcji wyniósł 0,96).  
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Rys. 15 Relacja między nominalną dynamiką przychodów ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów (pop.kw=100, 
dane GUS) a wskaźnikiem popytu (różnica sald, szybki 
monitoring) [obie zmienne zostały zestandaryzowane] 

Źródło: GUS – F-01 oraz szybki monitoring 
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NOWE ZAMÓWIENIA 
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Rys. 16 Wskaźniki prognoz liczby nowych zamówień (różnice sald) w podstawowych klasyfikacjach – oczekiwania na IV kw. 2003 r. 

 

Należy oczekiwać niewielkiego zmniejsze-

nia tempa wzrostu liczby nowych zamówień w 

stosunku do poprzedniego kwartału, jednak 

przy zachowaniu tendencji rosnącej w relacji do 

analogicznego okresu ub. r. Trzeba również pod-

kreślić, że począwszy od II kw. 2002 r. w progno-

zach liczby nowych zamówień przeważa optymizm. 
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Rys. 17 Wskaźnik prognoz liczby nowych zamówień (różnica 
sald) 
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Rys. 18 Prognozy liczby nowych zamówień – struktura 
odpowiedzi 

 

 Tradycyjnie już, większą dynamiką zamó-

wień charakteryzuje się grupa eksporterów. W obu 

klasach (u eksporterów i nieeksporterów) odnoto-

wano spadek optymizmu prognoz w relacji do po-

przedniego kwartału (nieco większy u eksporterów) 

i poprawę w porównaniu do analogicznego okresu 

ub. r. (nieznacznie większą u eksporterów). 
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Rys. 19 Wskaźniki prognoz liczby nowych zamówień (różni-
ce sald) w grupie eksporterów i nieeksporterów  
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Rys. 20 Struktura prognoz nowych zamówień w grupie 
eksporterów i przedsiębiorstw nie zajmujących się ekspor-
tem w IV kw. 2003 r. 

 

 Najwięcej pesymizmu w prognozach no-

wych zamówień wykazały podmioty z sekcji „Bu-

downictwo” i „Górnictwo i kopalnictwo”. W obu 

tych branżach saldo oczekiwanych zmian wielkości 

zamówień było niedodatnie (w grupie firma budow-

lanych odsetek prognoz spadku liczby nowych 

zamówień był większy niż procent prognoz wzro-

stu; w górnictwie ilość prognoz pesymistycznych i 

optymistycznych była taka sama). W pozostałych 

sześciu sekcjach przeważyły prognozy wzrostu 

zamówień. Najbardziej optymistyczne oczekiwania 

przedstawiły sekcje: „Handel i naprawy” oraz 

„Poczta i telekomunikacja”. 
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Rys. 21 Struktura prognoz nowych zamówień w sekcjach 
PKD w IV kw. 2003 r. 

 

 Trzy sekcje odnotowały poprawę salda pro-

gnoz nowych zamówień w stosunku do poprzed-

niego kwartału: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, wodę”, „Handel i napra-

wy” oraz „Poczta i telekomunikacja”. W relacji do 

analogicznego okresu ub. r. prognozy liczby no-

wych zamówień poprawiły się w sześciu sekcjach, 

poza sekcją „Górnictwo i kopalnictwo” oraz „Pozo-

stałe”.  
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Rys. 22 Struktura prognoz nowych zamówień w sektorach 
własności (górny rysunek) oraz pięciu podstawowych for-
mach własności (dolny rysunek) w IV kw. 2003 r. 
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Kolejny kwartał z rzędu większą dynamiką 

liczby nowych zamówień charakteryzował się sek-

tor prywatny. W obu sektorach zanotowano spadek 

optymizmu prognoz w relacji do poprzedniego 

kwartału oraz poprawę w stosunku do analogiczne-

go okresu ub. r.  

Wśród pięciu form własności ujemne saldo prognoz 

zanotowała wyłącznie grupa firm samorządowych. 

Najwyższym dodatnim saldem charakteryzowa-

ły się zaś przedsiębiorstwa zagraniczne. Poprawę 

salda prognoz w relacji do poprzedniego kwarta-

łu zaobserwowała tylko jedna grupa - podmioty 

należące do Skarbu Państwa. 

 We wszystkich klasach skonstruowanych w 

oparciu o wielkość zatrudnienia prognozy wzrostu 

liczby nowych zamówień przeważyły nad progno-

zami spadku tej wielkości. Optymizm prognoz był 

tym większy im więcej pracowników zatrudniało 

przedsiębiorstwo. Tylko w grupie firm zatrud-

niających ponad 1999 osób saldo prognoz było 

przy tym wyższe niż w poprzednim kwartale.  
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Rys. 23 Struktura prognoz nowych zamówień w klasach 
wielkości przedsiębiorstw skonstruowanych w oparciu o 
wielkość zatrudnienia w IV kw. 2003 r. 

 

Należy pamiętać, że oceny poziomu popytu i 

wielkości zamówień nie muszą się ze sobą pokry-

wać. W sumie jednak tylko 0,8% respondentów w 

próbie prognozowało jednocześnie spadek popytu i 

wzrost zamówień, zaś dalszych 0,5% firm oczeki-

wało jednocześnie wzrostu popytu i spadku liczby 

nowych zamówień.  

Ponadto zauważmy również, że wzrost licz-

by zamówień w 65% przypadków oznaczał również 

wzrost popytu, zaś spadek tej liczby w 71% przed-

siębiorstw „przekładał się” na spadek popytu.  

PROGNOZY PRODUKCJI 

14,6

22,3

8,8

29,2

29,3

19,5

14,8

23,4

26,7

21,3

24,6

18,4

28,0

22,2

25,0

28,9

11,1

21,8

19,6

19,8

12,9

32,4

16,7

-12,9

-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

nieinwestorzy

inwestorzy

nieimporterzy

importerzy

eksport(50-100)

eksport(0-49)

nieeksporterzy

eksporterzy

ponad 1999 pracow.

500-1999 pracow.

250-499 pracow.

50-249 pracow.

poniżej 50 pracow.

pozostałe

wytw. i zaopatr. w energię

transport

przetwórstwo przemysłowe

poczta i telekomunikacja

handel i naprawy

górnictwo i kopalnictwo

budownictwo

publiczny

prywatny

cała próba

 

Rys. 24 Wskaźniki prognoz produkcji (różnice sald) w podstawowych klasyfikacjach – plany na IV kw. 2003 r. 
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 W IV kwartale br. przedsiębiorstwa pla-

nują nieznacznie zwiększyć poziom produkcji. 

Plany na okres październik-grudzień br. są nieco 

bardziej optymistyczne niż w poprzednim kwar-

tale oraz wyraźnie lepsze niż w analogicznym 

okresie ub. r.  
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Rys. 25 Wskaźnik prognoz produkcji (różnica sald) oraz 
trend tego wskaźnika (uzyskany metodą x11) 

 

 Odsetek przedsiębiorstw planujących rozsze-

rzyć produkcję wzrósł w stosunku do poprzedniego 

kwartału o 2,7 punktu, zwiększył się również w 

relacji do IV kw. 2002 r. – o 4,9 punktu. Jednocze-

śnie zaobserwowano wzrost udziału w próbie re-

spondentów zamierzających ograniczyć wielkość 

produkcji – o 2,1 punktu w stosunku do poprzed-

niego kwartału, przy 0,1 punktowym spadku tego 

udziału w relacji do IV kw. ub. r.  

Ostatecznie saldo odpowiedzi wzrosło w 

ciągu ostatnich trzech miesięcy – o 0,6 punktu, 

przyjmując wartość 19,8 punktu, co oznacza 5 

punktowy wzrost w porównaniu do analogicznego 

okresu ub. r. 
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Rys. 26 Prognozy produkcji – struktura odpowiedzi 

 

 Plany zwiększenia produkcji przeważyły 

zarówno w grupie eksporterów, jak i w przedsię-

biorstwach produkujących wyłącznie na rynek 

krajowy. Bardziej dynamiczny wzrost możliwy jest 

jednak u eksporterów. W obu grupach odnotowano 

wzrost optymizmu prognoz w relacji do poprzed-

niego kwartału i poprawę w stosunku do analogicz-

nego okresu ub. r. (większą u nieeksporterów). 
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Rys. 27 Wskaźniki prognoz produkcji (różnice sald) w kla-
sach eksporterów i przedsiębiorstw nie zajmujących się 
eksportem  
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Rys. 28 Struktura prognoz produkcji w klasach eksporterów 
i przedsiębiorstw nie zajmujących się eksportem w IV kw. 
2003 r. 
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 Zmniejszyć produkcję (skalę działalności) 

planują przede wszystkim firmy z sekcji „Budow-

nictwo”. W pozostałych sekcjach istnieje wyraźna 

przewaga prognoz zwiększenia produkcji, w tym 

najbardziej znaczącego wzrostu należy oczekiwać 

w firmach z sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, wodę”. 

 W relacji do poprzedniego kwartału dynami-

ka produkcji wzrośnie w czterech sekcjach: „Wy-

twarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, wodę”, „Transport”, „Handel i naprawy” oraz 

„Przetwórstwo przemysłowe”. W dwóch sekcjach: 

„Budownictwo” oraz „Pozostałe” optymizm pro-

gnoz jest mniejszy niż trzy miesiące wcześniej. W 

pozostałych dwóch: „Poczta i telekomunikacja” 

oraz „Górnictwo i kopalnictwo” nie widać więk-

szych zmian. W porównaniu do analogicznego 

okresu ub. r. tempo produkcji zwiększy się w czte-

rech sekcjach: „Poczta i telekomunikacja”, „Handel 

i naprawy”, „Przetwórstwo przemysłowe” oraz 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, wodę”. W pozostałych czterech sek-

cjach plany dotyczące wielkości produkcji są mniej 

optymistyczne niż rok temu. 
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Rys. 29 Struktura prognoz produkcji w sekcjach PKD w IV 
kw. 2003 r. 

 

 Spadku dynamiki produkcji w stosunku do 

poprzedniego kwartału można oczekiwać w sekto-

rze prywatnym. Deklaracje firm publicznych suge-

rują zaś wyraźny wzrost dynamiki produkcji. W 

obu sektorach przeważyły prognozy optymistyczne, 

przy czym przewaga ta była nieznacznie większa w 

sektorze publicznym. W obu grupach odnotowano 

poprawę w relacji do analogicznego okresu ub. r. 

 Wśród pięciu form własności największego 

wzrostu produkcji można oczekiwać w grupie 

przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa oraz 

w jednostkach zagranicznych. Najmniej optymizmu 

w prognozach zawarły firmy należące do państwo-

wych osób prawnych. 
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Rys. 30 Struktura prognoz produkcji w sektorach własności 
(górny rysunek) oraz w pięciu podstawowych formach wła-
sności (dolny rysunek) w IV kw. 2003 r. 

 

 Zarysowały się pewne różnice w zakresie 

prognoz produkcji w klasyfikacji wg wielkości 

zatrudnienia. We wszystkich klasach przeważyły 

jednak prognozy wzrostu nad planami redukcji 

produkcji. Najmniej skłonne zwiększać produkcję 

są firmy o najmniejszym zatrudnieniu (poniżej 50 

osób). Wzrostu produkcji należy zaś oczekiwać 

przede wszystkim w grupie firm o największej 

liczbie pracowników (ponad 1999 osób).  
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Rys. 31 Struktura prognoz produkcji w klasach wielkości 
przedsiębiorstw skonstruowanych w oparciu o wielkość 
zatrudnienia w IV kw. 2003 r. 

 

 Związek między prognozowanym wzrostem 

popytu a planowanym zwiększeniem produkcji 

prezentuje Tab. 3. Wynika z niej, że w IV kw. br. 

na wzrost popytu zwiększeniem produkcji zareagu-

je ok. 68% respondentów. Gros pozostałych przed-

siębiorstw utrzyma dotychczasowe rozmiary 

produkcji. Oczekiwany spadek popytu wywoła 

spadek produkcji w 55% przypadków, a ponad 5% 

firm prognozujących spadek popytu nawet 

zwiększy rozmiary produkcji. Wyniki te nie 

odbiegają od rezultatów otrzymanych w 

poprzednich edycjach szybkiego monitoringu.  

 

Tab. 3 Prognozy popytu a prognozy produkcji – skali 
działalności (dane w %) 

prognoza  prognoza produkcji 
popytu  wzrost bez 

zmian spadek ogółem

% wiersza 67,9 30,1 2,1 wzrost 
% kolumny 67,2 17,3 5,3 

31,9 

% wiersza 18,5 75,2 6,3 stabilny 
% kolumny 30,3 71,6 26,7 

52,7 

% wiersza 5,4 39,8 54,8 spadek 
% kolumny 2,6 11,0 68,0 

15,4 

ogółem 32,2 55,4 12,4 100,0 

 

TRAFNOŚĆ PROGNOZ 

 Analiza trafności prognoz7 produkcji sformu-

łowanych w poprzednim kwartale pokazuje, że 

                                                           
7 Ze względu na brak danych dotyczących wielkości produkcji, 
analiza trafności prognoz produkcji opiera się wyłącznie na 
ocenie zmian poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych. 

43,5% przedsiębiorstw prawidłowo oceniło kieru-

nek zmian poziomu produkcji. 9,2% prognoz było 

ewidentnie chybionych: oczekiwano wzrostu pro-

dukcji, tymczasem spadło wykorzystanie mocy 

produkcyjnych (5,4% próby) lub na odwrót – pla-

nowano spadek produkcji a odnotowano wzrost 

wykorzystania mocy produkcyjnych (3,8% próby). 

W pozostałych przypadkach miała miejsce zmiana 

wykorzystania mocy produkcyjnych, której nie 

sugerowały prognozy (28,4% próby), albo w pla-

nach założono zmiany poziomu produkcji, które 

jednak nie zostały wprowadzone (18,8% próby, w 

grupie tej przewagę liczebną mieli nadmierni opty-

miści). W poprzednim kwartale odsetek prognoz w 

pełni trafionych był nieco wyższy, ale wyższy był 

też odsetek prognozy chybionych co do kierunku. 
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Rys. 32 Weryfikacja trafności prognoz produkcji na podsta-
wie zmian poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych 
(pola jasno- i ciemnoniebieskie – w pełni trafione prognozy; 
pole czerwone i pomarańczowe – prognozy chybione, co do 
kierunku; pozostałe pola – prognozy zbyt optymistyczne lub 
zbyt pesymistyczne) 

 

 Mimo, że w pełni trafione prognozy stano-

wią tylko 43,5% deklarowanych przez ankietowane 

przedsiębiorstwa zmian, to krzywa prezentująca 

wskaźnik salda prognoz produkcji dla całej próby 

dość dobrze opisuje średnie zmiany wykorzystania 

mocy produkcyjnych w próbie (wskaźnik korelacji 

Pearson’a dla tej relacji wyniósł 0,69). Kierując się 

wyłącznie prognozami produkcji można zatem 
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oczekiwać, że stopień wykorzystania mocy produk-

cyjnych pod koniec IV kw. br. jeszcze wzrośnie, 

przy czym skala tego wzrostu może być nawet 

nieznacznie większa niż pod koniec III kw. br. 
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Rys. 33 Prognozy produkcji a zmiany wykorzystania mocy 
produkcyjnych (lewa oś pionowa – wskaźnik prognoz pro-
dukcji = różnica sald; prawa oś pionowa – średnia zmiana 
wykorzystania mocy produkcyjnych w pkt.proc.) 

 

 Wartość prognostyczną danych dotyczących 

produkcji przemysłu względem danych GUS pre-

zentuje Rys. 34. Wskaźnik korelacji Pearson’a 

wskazuje na silną dodatnią zależność między obie-

ma zmiennymi (wartość wskaźnika 0,87). Trzeba 

jednak odnotować, że począwszy od IV kw. 2002 r. 

oczekiwania przedsiębiorstw ankietowanych przez 

NBP są bardziej optymistyczne niż rzeczywiście 

realizowana dynamika wzrostu produkcji w całej 

gospodarce. 
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Rys. 34 Relacja między dynamiką produkcji sprzedanej 
przemysłu (pop.kw.=100, dane GUS) a wskaźnikiem prognoz 
produkcji w przemyśle (różnica sald, szybki monitoring) 
[obie zmienne zostały zestandaryzowane] 

Źródło: GUS – F-01 oraz szybki monitoring 
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BIEŻĄCE OCENY SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
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Rys. 35 Wskaźniki sytuacji ekonomicznej (różnice sald) w podstawowych klasyfikacjach – dane za wrzesień 2003 r. 

 

 Pod koniec III kwartału 2003 r. odnoto-

wano kolejną niewielką poprawę sytuacji eko-

nomicznej ankietowanych przedsiębiorstw. Saldo 

ocen sytuacji8 wzrosło o 2,3 punktu w relacji do 

poprzedniego kwartału. Było przy tym znacznie 

wyższe niż rok temu (o ponad 19 punktów). 

 Zmiany struktury ocen były w sumie nie-

wielkie. Najbardziej znaczący okazał się wzrost 

odsetka firm oceniających swoją sytuację jako 

bardzo dobrą – o 1,6 punktu. Ponadto, odnotowano 

spadek odsetka firm w dosyć dobrej sytuacji (o 0,5 

punktu), spadek udziału przedsiębiorstw w słabej 

sytuacji (również o 0,5 punktu) oraz spadek odsetka 

podmiotów w złej sytuacji (o 0,7 punktu). Nie 

                                                           
8 różnica między odsetkiem ocen bardzo dobrych i dosyć do-
brych a odsetkiem ocen słabych, złych i bardzo złych 

zmienił się procent firm w sytuacji bardzo złej – 

wyniósł 2,6%. 
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Rys. 36 Bieżąca ocena sytuacji ekonomicznej – struktura 
odpowiedzi 
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 Pod koniec III kw. swoją sytuację ekono-

miczną najlepiej ocenili importerzy oferujący 

swoje towary wyłącznie odbiorcom krajowym 

(brak eksportu). Nieznacznie gorsze, ale wciąż 

bardzo dobre oceny pojawiły się w klasie 

eksporterów zaopatrujących się w dobra 

importowane (w wielu przypadkach eksport jest 

„uszlachetniany” importem). Oceny 

przedsiębiorstw zorientowanych wyłącznie na 

rynek krajowy (brak eksportu i importu) były już 

znacznie słabsze niż w dwóch wyżej wymienionych 

klasach – poniżej średniej w całej próbie. Najsłabiej 

w tej klasyfikacji swoją kondycję ocenili zaś 

eksporterzy zaopatrujący się na rynku krajowym 

(brak importu). Ponadto należy dodać, że stopień 

zaangażowania w eksport nie miał decydującego 

wpływu na ocenę sytuacji przedsiębiorstwa. We 

wrześniu br. wskaźniki dla obu klas ustaliły się na 

podobnym poziomie. 
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Rys. 37 Wskaźniki sytuacji ekonomicznej9 w klasach impor-
terów, eksporterów, nieimporterów i nieeksporterów      
wyjaśnienie skrótów: eksport – eksporterzy–nieimporterzy; 
eksport50 – eksporterzy z przynajmniej 50% udziałem eksportu 
w przychodach; import – importerzy nie zajmujący się ekspor-
tem; eksport import – eksporterzy–importerzy; rynek kraj. – 
nieeksporterzy z zerowym udziałem importu w kosztach 

                                                           
9 Liczone w postaci sald (odsetek firm w przynajmniej przecięt-
nej sytuacji minus odsetek firm w złej lub słabej sytuacji) 

54,9

21,0

15,5 16,9

8,1

7,0

62,9 8,1

5,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

importerzy-
nieeksporterzy

eksporterzy-
nieimporterzy

b.dobra

dobra

słaba

zła

b.zła

 

Rys. 38 Struktura ocen sytuacji bieżącej w klasach eksporte-
rów nie zajmujących się importem oraz importerów nie 
zajmujących się eksportem w IV kw. 2003 r. 

 

 W klasyfikacji opisanej powyżej pogor-

szenie sytuacji miało miejsce tylko w jednej gru-

pie – u eksporterów zaopatrujących się wyłącz-

nie na rynku krajowym. Największą poprawę w 

relacji do poprzedniego kwartału odnotowali zaś 

importerzy nie zajmujący się eksportem. Biorąc pod 

uwagę obserwowane w III kw. zmiany kursu walu-

towego (patrz Rys. 39), o zmianie oceny w obu 

tych klasach musiały zadecydować inne czynniki.  
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Rys. 39 Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej w grupie eksporte-
rów nie wykazujących importu a średnio miesięczny kurs 
euro (górny rysunek) oraz wskaźnik oceny sytuacji bieżącej 
w grupie importerów nie wykazujących eksportu a średnio 
miesięczny kurs dolara (dolny rysunek) [prawa oś – wskaź-
nik oceny sytuacji, lewa oś – kurs walutowy] 

Źródło: szybki monitoring oraz dane NBP 
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 Ósmy kwartał z rzędu swoją sytuację eko-

nomiczną najgorzej oceniły przedsiębiorstwa bu-

dowlane. Najlepsze noty wystawiły zaś firmy z 

sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę”, „Górnictwo i kopalnic-

two” oraz „Poczta i telekomunikacja” (w każdej z 

tych trzech sekcji nie wystawiono ani jednej złej 

lub bardzo złej oceny). 
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Rys. 40 Struktura ocen sytuacji bieżącej w sekcjach PKD w 
IV kw. 2003 r. 

 

Najbardziej widoczna poprawa sytuacji mia-

ła miejsce w sekcji Poczta i telekomunikacja” oraz 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, wodę” i „Budownictwo”. Nieznacznie 

lepsze noty pojawiły się ponadto w sekcji „Prze-

twórstwo przemysłowe”. Struktura ocen pogorszyła 

się w dwóch sekcjach: „Transport” oraz „Pozosta-

łe”. W sekcji „Górnictwo i kopalnictwo” sytuację 

ekonomiczną oceniono podobnie, jak trzy miesiące 

wcześniej. 
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Rys. 41 Struktura ocen sytuacji bieżącej w sektorach własno-
ści (górny rysunek) oraz w pięciu podstawowych formach 
własności (dolny rysunek) w IV kw. 2003 r. 

 

Kolejny kwartał z rzędu lepiej swoją sytu-

ację oceniły przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. 

W grupie tych firm odnotowano ponadto poprawę 

w relacji do poprzedniego kwartału i analogicznego 

okresu ub. r. Przedsiębiorstwa z sektora publiczne-

go swoją sytuację oceniły nieco gorzej niż trzy 

miesiące wcześniej, chociaż lepiej niż rok temu. 

W klasyfikacji wg form własności najlep-

sze oceny własnej sytuacji wystawiły firmy za-

graniczne oraz jednostki samorządowe. Znacznie 

poniżej średniej w próbie znalazły się oceny firm 

należących do Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw 

państwowych osób prawnych. 
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Rys. 42 Struktura ocen sytuacji bieżącej w klasach wielkości 
przedsiębiorstw skonstruowanych w oparciu o wielkość 
zatrudnienia w IV kw. 2003 r. 

 

 W klasach skonstruowanych w oparciu o 

wielkość zatrudnienia sytuacja przedsiębiorstw o 

największej liczbie pracowników (powyżej 249 

osób) była wyraźnie lepsza niż kondycja pozosta-
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łych jednostek. Ponadto, w grupie firm, które li-

czyły ponad 249 pracowników optymizm ocen 

wzrósł w porównaniu do poprzedniego kwartału, w 

tym największy wzrost odnotowano w klasie przed-

siębiorstw zatrudniających ponad 1999 osób. Przed-

siębiorstwa zatrudniające poniżej 250 osób oceniły 

swoją kondycję ekonomiczną gorzej niż w 

poprzednim kwartale.  

W klasyfikacji wg zobowiązań z tytułu kre-

dytów wciąż w najgorszej kondycji znajdują się 

przedsiębiorstwa nie posiłkujące się w ogóle kredy-

tem bankowym, a następnie firmy korzystające 

wyłącznie z kredytów złotowych10 (obie klasy po-

niżej średniej oceny w próbie). Relatywnie najlep-

szą sytuacją w tym układzie odznaczali się kredyto-

biorcy korzystający z kredytów zagranicznych11. 

Powyżej średniej w próbie znalazły się też firmy 

posiadające zobowiązania z tytułu z kredytów de-

wizowych. W relacji do poprzedniego kwartału 

poprawę sytuacji odnotowały wszystkie z wymie-

nionych klas, w tym największą kredytobiorcy 

zadłużeni z tytułu kredytów zagranicznych12.  
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Rys. 43 Zmiany sytuacji w relacji do poprzedniego kwartału 
na poziomie przedsiębiorstwa (krzywa pokazuje saldo 
zmian, tzn. różnicę między odsetkiem firm notujących po-
prawę oraz procentem firm obserwujących pogorszenie 
sytuacji; brak porównywalnych danych za marzec i czerwiec 
2002 r.) 

 

                                                           
10 Do tej klasy włączono tylko tych spośród kredytobiorców, 
którzy mieli zobowiązania z tytułu kredytów bankowych złoto-
wych, nie posiadali zaś kredytów dewizowych i zagranicznych. 
11 W tej klasie znalazły się wszystkie przedsiębiorstwa, które 
korzystały z kredytów zagranicznych, w tym również takie 
firmy, które miały zobowiązania z tytułu innych kredytów 
12 Tezy tej nie potwierdza jednak analiza danych jednostkowych. 

W grupie respondentów, którzy wzięli udział 

w dwóch ostatnich edycjach szybkiego monitoringu 

odsetek jednostek notujących poprawę sytuacji 

wyniósł 11,5%, wobec prawie 8% udziału przed-

siębiorstw, które obniżyły ocenę swojej kondycji 

ekonomicznej (odnotowały pogorszenie sytuacji). 

Na poziomie jednostkowym przeanalizowa-

no kierunek zmian sytuacji ekonomicznej13 w kilku 

podstawowych klasyfikacjach opisywanych powy-

żej. Poprawa była odczuwalna we wszystkich bada-

nych klasach, poza przedsiębiorstwami zajmujący-

mi się działalnością usługową zaliczonych do sekcji 

„Pozostałe”, firmami będącymi własnością pań-

stwowych osób prawnych oraz jednostkami posił-

kującymi się kredytem zagranicznym14. Ponadto 

dwie sekcje: „Górnictwo i kopalnictwo” oraz 

„Transport” nie odnotowały istotnych zmian sytu-

acji na poziomie jednostkowym. Najsilniejszą po-

prawę odnotowali: sekcja „Poczta i telekomunika-

cja”, przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1999 

osób, sekcja „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę”, sekcja „Handel i 

naprawy”, importerzy nie zajmujący się eksportem 

oraz przedsiębiorstwa samorządowe.  

 Podjęto również próbę ustalenia, co było 

przyczyną zmian sytuacji w tych firmach?  

Ustalono, m.in. że: 

• w grupie przedsiębiorstw, które odnotowały po-

prawę sytuacji, prognozy na III kw. w zakresie 

zamówień, inwestycji oraz eksportu nie były 

istotnie bardziej optymistyczne niż w pozostałych 

firmach,  

• istotne różnice między klasami pojawiły się zaś, 

jeśli chodzi o prognozy popytu oraz produkcji (w 

klasie przedsiębiorstw, w których sytuacja po-
                                                           
13 Dla wszystkich klas policzono różnicę między odsetkiem 
przedsiębiorstw notujących poprawę a odsetkiem firm informu-
jących o pogorszeniu sytuacji. Dodatnią różnicę interpretowano 
jako poprawę, ujemną jako pogorszenie sytuacji w klasie. 
14 W grupie firm biorących udział w dwóch ostatnich edycjach 
szybkiego monitoringu i posiadających przy tym zadłużenie z 
tytułu kredytów zagranicznych nie znalazło się ani jedno przed-
siębiorstwo, w którym sytuacja poprawiłaby się, a przy tym 
jedna firma obniżyła swoją ocenę w stosunku do pop.kw. 
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prawiła się wyraźnie przeważały prognozy wzro-

stu popytu i produkcji) oraz oczekiwania odno-

śnie zmian sytuacji w tym okresie (w grupie firm 

notujących poprawę sytuacji 40% jednostek 

przewidziało tę zmianę, w pozostałych klasach 

poprawy spodziewało się ok. 19% responden-

tów), 

• różnice dotyczyły też polityki zatrudnienia; fir-

my, którym udało się poprawić swoją kondycję 

częściej niż inne przedsiębiorstwa planowały 

zmniejszyć zatrudnienie, a rzadziej je zwiększyć; 

ostatecznie, średnia dynamika liczby pracowni-

ków w tej grupie, co prawda, nie różniła się istot-

nie od średniej w pozostałych klasach, jednak 

średnia zmiana liczby pracowników mierzona w 

osobach była ujemna, a średni spadek zatrudnie-

nia głębszy niż w pozostałych klasach (zatrud-

nienie zmniejszyło 58% grupy firm, w których 

sytuacja była lepsza niż przed trzema miesiącami, 

w tym 22% ograniczyło zatrudnienie o ponad 

5%),  

• kierunek zmian sytuacji w przedsiębiorstwach 

był zgodny ze zmianami wykorzystania mocy 

produkcyjnych (w grupie firm, które poprawiły 

sytuację średni poziom wykorzystania mocy pro-

dukcyjnych zwiększył się w relacji do czerwca 

br., przy czym taki wzrost odczuło 30% jedno-

stek z tej klasy),  

• firmy, które odnotowały poprawę sytuacji poin-

formowały o wyraźnej poprawie płynności (taką 

poprawę odnotowały również pozostałe klasy, 

była ona jednak znacznie mniejsza),  

• nie odnotowano istotnych różnic między klasami 

w zakresie oceny poziomu zapasów oraz zmiany 

stanu zapasów, które miały miejsce w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy, chociaż kierunek 

zmian sytuacji i zmian stanu zapasów był czę-

ściej zgodny niż przeciwny, 

• nie odnotowano istotnych różnic między klasami 

w zakresie stopnia zaangażowania w eksport 

(udziału eksportu w przychodach) oraz zmian te-

go udziału w czasie, 

• nie odnotowano również istotnych różnic w za-

kresie zmian udziału importu w kosztach, 

• takie różnice pojawiły się jednak w zakresie 

stopnia zaangażowania w import (udziału impor-

tu w kosztach); firmy, w których sytuacja pogor-

szyła się miały bowiem średnio niższy udział im-

portu od pozostałych przedsiębiorstw.  

 

 We wrześniu br. odnotowano wyraźny 

wzrost odsetka respondentów deklarujących brak 

poważniejszych problemów hamujących rozwój 

firmy. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy udział 

takich przedsiębiorstw zwiększył się o 4,4 punktu i 

wyniósł 17,9% próby.  

 O braku problemów poinformowało 42% 

grupy podmiotów określających swoją sytuację 

jako bardzo dobrą, 21% grupy firm znajdujących 

się w dość dobrej sytuacji, 5% grupy jednostek 

słabych i 3% grupy przedsiębiorstw znajdujących 

się w złej kondycji. Żaden z respondentów, którzy 

swoją sytuację określili jako bardzo złą nie zadekla-

rował braku problemów.  

 Brak istotnych trudności deklarowali z rów-

ną częstotliwością eksporterzy, jak i importerzy, a 

także przedsiębiorstwa zorientowane wyłącznie na 

rynek krajowy. Częściej nie napotykali problemów 

przedsiębiorcy prywatni niż podmioty publiczne. 

Największe różnice pojawiły się jednak w klasyfi-

kacji wg sekcji PKD. Deklaracje braku problemów 

składały najczęściej firmy z sekcji „Pozostałe”, 

„Górnictwo i kopalnictwo” oraz „Transport”. Naj-

rzadziej takie informacje pochodziły od przedsię-

biorstw z sekcji „Budownictwo”. 

 Z drugiej strony, na istnienie poważnych 

problemów, hamujących rozwój przedsiębiorstwa, 

wskazało 60% badanych. Z trudnościami boryka się 

36% grupy firm znajdujących się w bardzo dobrej 

sytuacji. Najczęściej wymienia się tu poziom i 
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wahania kursu walutowego oraz obawę przed 

zmianami przepisów i podwyższeniem podatków. 

Wśród podmiotów oceniających swoją kondycję 

jako dosyć dobrą problemem dotyczącym najwięk-

szej liczby firm był kurs walutowy i niski popyt. O 

trudnościach w tej grupie poinformowało 57% 

respondentów. W grupie przedsiębiorstw w słabej 

sytuacji problemy odnotowało 69% jednostek. Były 

to głównie zatory płatnicze oraz niski popyt. Aż 

85% podmiotów znajdujących się w złej sytuacji 

poinformowało o istnieniu konkretnych trudności. 

Najczęściej wymieniane były problemy z uzyska-

niem kredytu oraz niski popyt i dekoniunktura. Jeśli 

chodzi o grupę firm w bardzo złej sytuacji, to ist-

nienie problemów zadeklarowało 88% jednostek. 

Były to przede wszystkim zatory płatnicze oraz 

kłopoty z utrzymaniem płynności. 

 

PROGNOZY SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
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Rys. 44 Wskaźniki prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (różnice sald) w podstawowych klasyfikacjach – oczekiwania na 
IV kw. 2003 r. 

 

Prognozy na IV kw. br. odnośnie sytuacji 

ankietowanych przedsiębiorstw są mniej optymi-

styczne niż w poprzednim kwartale. Trend wskaź-

nika salda prognoz sytuacji wykazuje jednak długo-

falową tendencję wzrostową.  

 

 

 

Pogorszenie klimatu prognoz wynika zarów-

no ze spadku odsetka oczekiwań polepszenia sytu-

acji – o 4,3 punktu, jak i wzrostu udziału oczekiwań 

jej pogorszenia – o 1,8 punktu. Wciąż jednak odse-

tek prognoz optymistycznych jest wyższy niż prze-

widywań pesymistycznych. 
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Rys. 45 Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstw (różnica sald) oraz trend tego wskaźnika (uzyskany 
metodą x11) 
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Rys. 46 Prognozy sytuacji ekonomicznej – struktura odpo-
wiedzi 

 

 Pogorszenie optymizmu prognoz odnotowa-

no we wszystkich klasach skonstruowanych w 

oparciu o eksport i import. Jednocześnie też we 

wszystkich tych klasach prognoz poprawy było 

więcej niż prognoz pogorszenia sytuacji. 
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Rys. 47 Struktura prognoz sytuacji ekonomicznej w grupie 
eksporterów i w przedsiębiorstwach nie zajmujących się 
eksportem w IV kw. 2003 r. 

 

 Najwięcej optymizmu w swoich prognozach 

zawarli eksporterzy będący jednocześnie importe-

rami, a najmniej – przedsiębiorstwa zorientowane 

wyłącznie na rynek krajowy (brak eksportu, brak 

importu). Największy spadek optymizmu prognoz 

zaobserwowano w grupie eksporterów zaopatrują-

cych się wyłącznie na rynku krajowym (brak im-

portu). Najmniejszy i prawie niezauważalny spadek 

(rzędu jednego punktu) dotyczył klasy eksporte-

rów-importerów. 
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Rys. 48 Wskaźniki prognoz sytuacji ekonomicznej (różnice 
sald) w klasach importerów, eksporterów, nieimporterów i 
nieeksporterów          
wyjaśnienie skrótów: eksport – eksporterzy–nieimporterzy; 
eksport50 – eksporterzy z ponad 50% udziałem eksportu w 
przychodach; import – importerzy nie zajmujący się eksportem; 
eksport import – eksporterzy–importerzy; rynek kraj. – nieeks-
porterzy z zerowym udziałem importu w kosztach 

 

Optymizm w ocenie IV kw. przeważył w 

pięciu sekcjach PKD, poza budownictwem, trans-

portem i sekcją „Poczta i telekomunikacja”. W tej 

ostatniej grupie saldo prognoz sytuacji było zerowe, 

natomiast w budownictwie i transporcie ujemne. 

Najbardziej znaczącej poprawy sytuacji można się 

spodziewać w przedsiębiorstwach z sekcji „Wytwa-

rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

wodę” oraz „Handel i naprawy”. 

W relacji do poprzedniego kwartału saldo 

prognoz pogorszyło się w pięciu sekcjach, poza 

grupą firm pocztowo-telekomunikacyjnych, gdzie 

nie odnotowano większych zmian i sekcjami: 

„Handel i naprawy” oraz „Wytwarzanie i zaopa-

trywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”, w 
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których prognozy były bardziej optymistyczne niż 

w poprzednim kwartale. Ponadto w porównaniu do 

analogicznego okresu ub.r. odnotowano wzrost 

optymizmu prognoz w czterech sekcjach, poza 

firmami pocztowo-telekomunikacyjnych, gdzie nie 

miały miejsca większe zmiany i sekcjami: „Bu-

downictwo”, „Pozostałe” oraz „Transport”, w któ-

rych IV kw. br. oceniany był gorzej niż IV kw. 

2002 r. Najpoważniejszy spadek optymizmu pro-

gnoz dotyczył sekcji „Transport”, w której w ciągu 

ostatnich dwunastu miesięcy saldo prognoz zmieni-

ło się z dodatniego na ujemne. 
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Rys. 49 Struktura prognoz sytuacji ekonomicznej w sekcjach 
PKD w IV kw. 2003 r. 

 
 Trzeci kwartał z rzędu więcej optymizmu w 

ocenie nadchodzącego kwartału wykazał sektor 

prywatny. W obu sektorach przeważyły oczekiwa-

nia poprawy, mimo że odnotowano wyraźny spadek 

optymizmu prognoz w porównaniu do poprzednie-

go kwartału, w tym w sektorze publicznym taki 

spadek dotyczył również porównania z analogicz-

nym okresem ub. r.  

 Wśród pięciu form własności najwięcej 

optymizmu zachowały podmioty zagraniczne. Ze-

rowe saldo prognoz sytuacji odnotowały dwie for-

my: firmy samorządowe oraz jednostki należące do 

Skarbu Państwa. 
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Rys. 50 Struktura prognoz sytuacji ekonomicznej w sekto-
rach własności (górny rysunek) oraz w pięciu podstawowych 
formach własności (dolny rysunek) w IV kw. 2003 r. 

 

 W klasyfikacji wg wielkości zatrudnienia 

największy optymizm prognoz wykazały przedsię-

biorstwa zatrudniające ponad 1999 osób. Najbar-

dziej pesymistyczne oczekiwania sformułowały 

firmy o najmniejszym zatrudnieniu (poniżej 250 

osób). W porównaniu do poprzedniego kwartału 

optymizm prognoz zmniejszył się we wszystkich 

klasach firm, w tym największy spadek odnotowały 

przedsiębiorstwa o liczbie pracowników nie prze-

kraczającej 250 osób.  
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Rys. 51 Struktura prognoz sytuacji ekonomicznej w klasach 
wielkości przedsiębiorstw skonstruowanych w oparciu o 
wielkość zatrudnienia w IV kw. 2003 r. 
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 Najwięcej optymizmu w prognozach na IV 

kw. zawarli kredytobiorcy wykorzystujący kredyt 

dewizowy i zagraniczny. Najmniej optymistycznie 

nastawione były podmioty posiadające zobowiąza-

nia z tytułu kredytów złotówkowych oraz jednostki 

nie posiłkujące się kredytem bankowym. W klasie 

firm posiadających zobowiązania z tytułu kredytów 

zagranicznych, a także w przedsiębiorstwach ko-

rzystających z kredytów dewizowych saldo prognoz 

poprawiło się w relacji do poprzedniego kwartału. 

O poprawie można mówić również w przypadku 

firm nie zadłużonych w bankach. 

 

Tab. 4 Sytuacja oczekiwana a sytuacja aktualna przedsię-
biorstwa (dane w %) 

 prognoza na IV kw 2003 r. aktualna 
ocena  
(III kw 
2003 r.) 

 poprawa bez zmian pogorszenie

% wiersza 9,7 87,5 2,8 bardzo 
dobra % kolumny 6,5 14,2 4,1 

% wiersza 16,8 78,7 4,5 dosyć 
dobra % kolumny 51,9 59,2 30,6 

% wiersza 27,0 63,9 9,0 
słaba 

% kolumny 30,6 17,6 22,4 

% wiersza 21,1 56,1 22,8 
zła 

% kolumny 11,1 7,2 26,5 

% wiersza 0,0 50,0 50,0 
bardzo zła 

% kolumny 0,0 1,8 16,3 

 

Optymistyczne prognozy przeważyły nad 

pesymistycznymi w klasach skupiających przedsię-

biorstwa w bardzo dobrej, dosyć dobrej i słabej 

sytuacji ekonomicznej. Z pogorszeniem sytuacji 

liczyć się należy jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w 

złej i bardzo złej kondycji. Odsetek pesymistycz-

nych prognoz w obu tych grupach wyraźnie wzrósł 

w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zmiany salda 

prognoz sytuacji w klasie firm określających swoje 

położenie jako złe pokazuje Rys. 52.  
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Rys. 52 Saldo prognoz sytuacji ekonomicznej w grupie 
przedsiębiorstw oceniających swoją sytuację jako złą (trend 
uzyskano metodą x11) 

 

TRAFNOŚĆ PROGNOZ 

 Sprawdzalność prognoz sytuacji jest nieco 

wyższa niż w poprzednim kwartale. Za w pełni 

trafione można uznać prawie 66% prognoz (patrz 

Rys. 53 – niebieskie pola). Ponadto dalsze 32% 

oczekiwań można dopuścić warunkowo – są to 

firmy, które pomimo zapowiadanych zmian nie 

zmieniły oceny sytuacji (zielone pola) lub odnoto-

wały zmiany mimo, że tego nie oczekiwały (żółte 

pola). W pełni chybione prognozy (zmiany odwrot-

ne co do kierunku – czerwone i pomarańczowe 

pola) stanowią 2,3% próby. 

 Trafność prognoz w szerszym horyzoncie 

czasowym prezentuje Rys. 54. Na rysunku tym 

znajdują się dwie zmienne: pierwsza to różnica 

pomiędzy odsetkiem prognoz poprawy sytuacji a 

odsetkiem firm, które zrealizowały wyraźną popra-

wę w danym kwartale, druga zaś to różnica pomię-

dzy odsetkiem przedsiębiorstw, w których nastąpiło 

istotne pogorszenie sytuacji a odsetkiem prognoz 

pogorszenia sytuacji w tym kwartale. Zachowanie 

się tych zmiennych jest nie tylko miarą celności 

prognoz, pokazuje również klimat oczekiwań: 

optymistyczny lub pesymistyczny. 
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Rys. 53 Weryfikacja trafności prognoz sytuacji z poprzed-
niego kwartału (pola jasno- i ciemnoniebieskie – w pełni 
trafione prognozy; pole czerwone i pomarańczowe – progno-
zy chybione, co do kierunku; pozostałe pola – prognozy zbyt 
optymistyczne lub zbyt pesymistyczne) 
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Rys. 54 Sprawdzalność prognoz sytuacji w okresie IV kw. 
2000 – III kw. 2003 r. (brak porównywalnych danych za II i 
III kw. 2002 r.) 

 

Zauważmy, że do końca 2001 r. prognozy przedsię-

biorstw były zbyt optymistyczne – wbrew oczeki-

waniom sytuacja respondentów pogarszała się. W I 

kw. 2002 r. optymizm prognoz zmniejszył się, a ich 

trafność wzrosła. W 2003 r., kiedy to sytuacja an-

kietowanych przedsiębiorstw zaczęła się poprawiać, 

zaczął rosnąć również odsetek optymistów; było to 

szczególnie widoczne zwłaszcza w ocenie III kw. 

br.  
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Rys. 55 Relacja między nominalną dynamiką przychodów 
ogółem (pop.kw=100, dane GUS) a wskaźnikiem prognoz 
sytuacji ekonomicznej (różnica sald, szybki monitoring) [obie 
zmienne zostały zestandaryzowane] 

Źródło: GUS – F-01 oraz szybki monitoring 
 

 Analizie poddano również predykcyjność 

prognoz sytuacji. Okazało się, że wskaźnik opary 

na saldzie prognoz sytuacji dość dobrze odzwier-

ciedla dynamikę przychodów populacji przedsię-

biorstw zobligowanych do składania sprawozdań F-

01. Wskaźnik korelacji Person’a dla tej relacji wy-

niósł 0,79. 

KOSZTY FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2003 R. 

 

O wzroście kosztów finansowych w I półro-

czu 2003 r. poinformowało ponad 36% próby.  
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Rys. 56 Przyczyny wzrostu kosztów finansowych w I półro-
czu 2003 r. (dane w %; słupki nie sumują się do 100%, 
ponieważ przedsiębiorstwa mogły wymienić więcej niż jedną 
przyczynę wzrostu) 

 

Do wiodących przyczyn tego wzrostu re-

spondenci zaliczyli ujemne różnice kursowe. Dru-

gim, ważnym, ale wymienianym już znacznie rza-

dziej powodem były odsetki od kredytów. Ponadto 
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pewien wpływ na wzrost kosztów miały również 

odsetki za zwłokę wypłacane wierzycielom. Pozo-

stałe, oddziałujące na wielkość kosztów finanso-

wych przyczyny były wymieniane już znacznie 

rzadziej. 

W grupie przedsiębiorstw, które w I półroczu 

br. odnotowały wzrost kosztów finansowych 19% 

stanowiły firmy, które w ciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy odnotowały pogorszenie sytuacji ekono-

micznej (16% takich firm było w całej próbie), zaś 

16% przedsiębiorstwa, w których pomimo wzrostu 

kosztów sytuacja poprawiła się (21% w całej pró-

bie).  

Wśród przedsiębiorstw, w których sytuacja 

w ciągu roku pogorszyła się, a które odnotowały 

wzrost kosztów finansowych, przyczyną tego wzro-

stu były: ujemne różnice kursowe (48% grupy), 

odsetki od kredytów (31%) i wypłaty odsetek za 

zwłokę (31%). 

Grupa przedsiębiorstw, w których wzrost 

kosztów finansowych był spowodowany m.in. 

przez ujemne różnice kursowe charakteryzowała się 

m.in.: 79% odsetkiem eksporterów (co stanowiło 

28% wszystkich eksporterów w próbie), 76% od-

setkiem importerów (27,5% wszystkich importe-

rów), 64,5% odsetkiem kredytobiorców korzystają-

cych z kredytów dewizowych (40% wszystkich 

kredytobiorców dewizowych), 10% odsetkiem 

kredytobiorców korzystających z kredytów zagra-

nicznych (34% wszystkich kredytobiorców zagra-

nicznych). 

 W Tab. 5 zaprezentowano średnie poziomy 

wskaźników mających potencjalnie największy 

wpływ na koszty finansowe przedsiębiorstw, które 

odnotowały wzrost tych kosztów, m.in. z powodu 

ujemnych różnic kursowych. Dla porównania w 

tabeli zamieszczono również średnie wskaźniki dla 

pozostałej grupy firm. 

 Różnice między obiema grupami są bardzo 

znaczące. Respondenci, którzy poinformowali o 

wzroście kosztów finansowych m.in. z powodu 

ujemnych różnic kursowych charakteryzowali się 

zarówno wyraźnie wyższym udziałem importu w 

kosztach, jak i większym zaangażowaniem w eks-

port. Grupa ta częściej posiłkowała się kredytem 

dewizowym i zagranicznym. 

 

Tab. 5 Średni poziom wybranych wskaźników w grupie 
przedsiębiorstw, które odnotowały wzrost kosztów finanso-
wych m.in. z powodu różnic kursowych oraz w pozostałych 
firmach  

średni poziom 
wskaźnika 

przedsiębiorstwa, 
które odnotowały 

wzrost kosztów fin. 

pozostałe 
przedsiębiorstwa 

data XII 
2001 

XII 
2002 

IX 
2003 

XII 
2001 

XII 
2002 

IX 
2003 

udział importu 
w kosztach 17,9 17,1 22,3 10,8 12,1 11,6 

udział ekspor-
tu w przycho-
dach 

36,7 43,5 36,3 17,6 18,4 19,8 

średni udział 
kredytu dewi-
zowego w 
finansowaniu 
działalności 
bieżącej 

11,1 12,5 11,2 5,0 4,7 3,3 

średni udział 
kredytu dewi-
zowego w 
finansowaniu 
działalności 
inwestycyjnej 

13,9 15,2 13,4 7,9 5,1 2,9 

średni udział 
kredytu zagra-
nicznego w 
finansowaniu 
działalności 
bieżącej 

 3,9 4,0  2,8 1,1 

średni udział 
kredytu zagra-
nicznego w 
finansowaniu 
działalności 
inwestycyjnej 

 1,5 3,7  3,5 1,1 

 

 Analizie poddano również przedsiębiorstwa, 

które w I półroczu br. odnotowały wzrost kosztów 

finansowych będący następstwem wysokich odse-

tek od kredytów. Respondenci ci charakteryzowali 

się średnio wyższymi stopami procentowymi od 

zadłużenia długoterminowego (o 2 punkty), przy 

nieznacznie niższych stopach od kredytów krótko-

terminowych (średnio o 0,3 punktu). W ciągu 

ostatnich dwunastu miesięcy zarówno w klasie 

firm, które odczuły wzrost kosztów z ww. przy-

czyn, jak i w pozostałych przedsiębiorstwach, stopy 
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procentowe od kredytów długo- i krótkotermino-

wych zmniejszyły się średnio o nieco ponad 3 

punkty proc. 

 Wzrost kosztów finansowych w I półroczu 

2003 r. nie dotknął wszystkie sekcje w jednakowym 

stopniu. W klasyfikacji branżowej o wzroście kosz-

tów finansowych poinformowało od 48% przedsię-

biorstw w sekcji „Pozostałe” (największy odsetek) 

do 11% firm z sekcji „Górnictwo i kopalnictwo”. 

Najczęściej wymienianym powodem spadku tego 

wyniku były: 

- ujemne różnice kursowe w sekcjach: „Przetwór-

stwo przemysłowe”, „Budownictwo”, „Handel i 

naprawy”, 

- wysokie odsetki od kredytów w sekcjach: „Wy-

twarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, wodę”, „Pozostałe”, 

- w równym stopniu ujemne różnice kursowe, co 

wysokie odsetki od kredytów w sekcji „Transport”, 

- pozostałe przyczyny w sekcjach: „Poczta i tele-

komunikacja” oraz „Górnictwo i kopalnictwo”. 

A zatem w różnych sekcjach różne były mechani-

zmy wzrostu kosztów finansowych. 
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III ...333...    ZZZaaatttrrruuudddnnniiieeennniiieee   

 

PROGNOZY ZATRUDNIENIA  

 Prognozy zatrudnienia na IV kwartał 

2003 r. pogorszyły się w stosunku do sytuacji w 

poprzednim kwartale. Spadł w tym czasie wskaź-

nik planowanych zmian zatrudnienia o 4,6 pkt. 

proc. (p. Rys. 57). Było to wynikiem przede 

wszystkim tego, że o 2,7 pkt. proc. zmniejszył się 

odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrud-

nienia (do 7,8%) oraz o 2,3 pkt. proc. zwiększył się 

udział firm, noszących się z zamiarem redukcji 

liczby pracowników (do 25,9%) – por. Rys. 58. 

Były to jednak zmiany typowo sezonowe. W ujęciu 

rocznym prognozy te wyraźnie się poprawiły. War-

to zauważyć, że poprawa prognoz w poprzednich 

kwartałach jest prawidłowością sezonową, jedynie 

w 2001 r. nastąpiło w połowie roku obniżenie 

wskaźnika zatrudnienia.  
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Rys. 57 Wskaźnik planowanych zmian zatrudnienia15 

 

Pewien wpływ na ogólne wyniki, dotyczące pro-

gnoz zatrudnienia, ma również zmienny zakres 

podmiotowy badania. Te bowiem firmy, które dołą-
                                                           
15Wskaźnik ma postać salda. Został obliczony jako różnica 
pomiędzy procentem odpowiedzi korzystnych (wzrost lub 
stabilny poziom zatrudnienia) a procentem odpowiedzi nieko-
rzystnych (spadek zatrudnienia). W IV kw. 2000 r. nastąpiło 
pewne przeformułowanie pytania w ankiecie, co mogło mieć 
wpływ na „skok” danych. 

czyły w ostatniej edycji do badanej próby sformu-

łowały gorsze prognozy niż reszta, a te, które zre-

zygnowały z udziału w ankiecie przedstawiały 

poprzednio lepsze prognozy niż całość. Przedsię-

biorstwa, które nie wzięły udziału w poprzednim 

badaniu sformułowały mianowicie następujące 

prognozy: mniej niż 7% z nich przewidywało 

wzrost, a ponad 31% - spadek zatrudnienia16. Na-

tomiast te przedsiębiorstwa, które nie wzięły udzia-

łu w obecnym badaniu miały zdecydowanie ko-

rzystniejsze prognozy niż pozostałe (w poprzednim 

monitoringu tylko 15% prognozowało spadek, a 

ponad 17% - wzrost liczby pracowników). 

 W relacji do sytuacji sprzed roku progno-

zy zatrudnienia są wyraźnie korzystniejsze. 

Wskaźnik planowanych zmian zatrudnienia jest o 

8,3 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem. Spowodo-

wane to jest zmniejszeniem o 4 pkt. proc. obaw 

przed spadkiem zatrudnienia (por. Rys. 58) oraz 

zwiększeniem o 3 pkt. proc. prognoz wzrostu. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IV
2000

II
2001

IV
2001

II
2002

IV
2002

II
2003

IV
2003

w zrost bez zmian spadek  

Rys. 58 Prognoza zmian zatrudnienia 

 

 Sezonowe pogorszenie prognoz zatrudnienia 

w ostatnim kwartale z jednoczesną ich poprawą w 

                                                           
16 Firmy, uczestniczące po raz pierwszy w ostatniej ankiecie 
miały nieco lepsze prognozy – spadku zatrudnienia spodziewało 
się 30% z nich, zaś wzrostu – 10%. 
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perspektywie rocznej jest prawidłowością widoczną 

w różnych prezentowanych tu dla przedsiębiorstw 

przekrojach. 

 

PROGNOZY ZMIAN ZATRUDNIENIA WG RÓŻNYCH 

SEKTORÓW 

 

 Związek wielkości przedsiębiorstwa, mie-

rzonej liczbą zatrudnionych, z prognozą zatrudnie-

nia pokazuje Rys. 59. Najbardziej pogorszyły się 

prognozy dla przedsiębiorstw najmniejszych, a 

najbardziej widoczną poprawę odnotowały 

podmioty największe. Tym razem we wszystkich 

grupach nastąpiło wyraźne osłabienie oczekiwań 

wzrostu zatrudnienia, poza klasą firm najwięk-

szych, liczących ponad 2000 osób (stanowią one 

prawie 5% badanej populacji – p. Rys. 66), w której 

w zeszłym kwartale nastąpiło wyraźne pogorszenie 

prognoz. Jednocześnie nasiliły się tu oczekiwania 

wzrostu zatrudnienia oraz osłabiły – spadku. Nie-

mal wszystkie przedsiębiorstwa z największych, 

które przewidują obniżenie zatrudnienia, to firmy, 

które zajmują się działalnością produkcyjną (jedy-

nie dwie są z branży górniczej), zarówno o prywat-

nej, jak i publicznej formie własności. Wszystkie 

posiłkują się kredytami, prowadzą działalność in-

westycyjną, większość jest także eksporterami i 

importerami jednocześnie. Natomiast w podmio-

tach najmniejszych (do 50 osób) pogorszenie pro-

gnoz zatrudnienia było od zeszłego badania najwy-

raźniejsze (obniżenie przewidywań wzrostu zatrud-

nienia o 5 pkt. proc. i podwyższenie – spadku o 11 

pkt. proc.).  

 Porównanie zamierzeń dotyczących zmian 

zatrudnienia dla różnych grup przedsiębiorstw 

pokazuje Rys. 60.  
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Rys. 59 Prognozy zmian zatrudnienia w IV kwartale 2003 r. 
a wielkość firmy. 

 

Pogłębiła się i wcześniej bardzo wyraźna (kilku-

krotna) przewaga prognoz spadku zatrudnienia nad 

jego wzrostem we wszystkich pokazanych tu kla-

sach. Po poprawie oczekiwań przedsiębiorstw, co 

do wzrostu zatrudnienia przez trzy kwartały z 

rzędu w prawie wszystkich prezentowanych tu 

klasach, nastąpiło obecnie pogorszenie tych pro-

gnoz. Jednocześnie niemal we wszystkich przed-

stawionych tu grupach nastąpił wzrost oczekiwań 

redukcji zatrudnienia. Najkorzystniejsze prognozy 

zatrudnienia, czyli najmniejszą przewagę oczeki-

wań spadku liczby pracowników nad jej wzrostem, 

formułują przedsiębiorstwa nie będące kredytobior-

cami, ze stosunkowo niewielkim eksportem, impor-

terzy i inwestorzy (p. Rys. 61). Najgorzej pod tym 

względem wypadają podmioty, które nie prowadzą 

inwestycji, nie importują oraz firmy publiczne.. 

Jednocześnie we wszystkich klasach przedsię-

biorstw przewaga prognoz spadku zatrudnienia nad 

prognozami jego wzrostu jest zdecydowanie mniej-

sza we wszystkich grupach niż rok wcześniej (por. 

Rys. 61). 

 Nadal korzystniejsze prognozy wzrostu 

zatrudnienia formułują inwestorzy niż nieinwesto-

rzy, importerzy niż nieimporterzy, przedsiębiorstwa 

niekorzystające z kredytów niż kredytobiorcy, ale 
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inaczej niż w poprzednim kwartale – eksporterzy 

maja wyższe zarówno prognozy wzrostu zatrudnie-

nia, jak i jego spadku niż nieeksporterzy.  
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Rys. 60 Prognozy zmian zatrudnienia w IV kwartale 2003 r. 
dla różnych klas przedsiębiorstw 
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Rys. 61 Przewaga prognoz spadku nad wzrostem zatrudnie-
nia – porównanie dla trzech ostatnich badań oraz monitorin-
gu sprzed roku. 

 

 Na Rys. 62 przedstawione są prognozy za-

trudnienia w klasach skonstruowanych wg form 

własności. Prognozy wzrostu zatrudnienia po-

gorszyły się w ciągu kwartału w każdej z tych 

grup, poza przedsiębiorstwami zagranicznymi. 

W tej grupie wzrosły jednak także obawy spadku 

zatrudnienia (z 17% do 22%).  
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Rys. 62 Prognozy zmian zatrudnienia w IV kwartale 2003 r. 
wg form własności 

 

 Firmy, które planują rozpoczęcie poważniej-

szych inwestycji w najbliższym kwartale, nadal są 

bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o możliwość 

zmian zatrudnienia niż reszta. W tej grupie, jako 

jednej z nielicznych tu analizowanych, prognozy 

zatrudnienia poprawiły się od zeszłego kwartału. 

Częściej niż pozostałe przewidują wzrost zatrud-

nienia (17% wobec 5%, poprzednio 14% i 9%) oraz 

rzadziej spadek (23% wobec 27%). Także w tej 

grupie jednak oczekiwania zwiększenia zatrudnie-

nia są rzadsze niż zmniejszenia go. 

 Prognozę zatrudnienia w podziale wg rodza-

ju działalności pokazuje Rys. 63. Nadal – podobnie 

jak przed rokiem oraz przed trzema miesiącami – 

żadne z badanych przedsiębiorstw z sekcji: „Gór-

nictwo”, „Produkcja i zaopatrywanie w energię 

elektryczną” oraz „Poczta i telekomunikacja” nie 

przewiduje wzrostu zatrudnienia w najbliższym 

kwartale. Dołączyło do nich obecnie „Budownic-
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two”. Reszta sekcji zmniejszyła od zeszłego kwar-

tału prognozy wzrostu zatrudnienia – najbardziej, 

poza „Budownictwem”, sekcja „Handel i naprawy”, 

zaś w niewielkim stopniu: „Przetwórstwo przemy-

słowe”, „Transport” i „Pozostałe”. „Budownictwo” 

zwiększyło także wyraźnie prognozy spadku za-

trudnienia i nadal pozostaje – za „Pocztą i teleko-

munikacją” – w czołówce, jeśli chodzi o częstość 

przewidywań takiego spadku (ponad 1/3 wskazań). 

Prognozy zatrudnienia nie polepszyły się w relacji 

do poprzedniego kwartału w żadnej z sekcji.  
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Rys. 63 Prognozy zmian zatrudnienia w IV kwartale 2003 r. 
wg sekcji PKD17 

 

W stosunku do sytuacji w IV kwartale ubiegłego 

roku zostały ograniczone prognozy wzrostu zatrud-

nienia w sekcjach: „Budownictwo”, „Handel i na-

prawy” oraz „Pozostałe” (po ok. 2 pkt. proc.), na-

tomiast wyraźna poprawa w tym zakresie nastąpiła 

w: „Przetwórstwie przemysłowym” oraz „Trans-

porcie”. Wzrost w tym okresie przewidywań spad-

ku zatrudnienia nastąpił w połowie sekcji: najsil-

niejszy był w sekcji „Poczta i telekomunikacja”, 

                                                           
17 Niektóre sekcje są w tej próbie reprezentowane przez nieliczne 
podmioty, zwłaszcza „Poczta i telekomunikacja” oraz „Górnic-
two i kopalnictwo” (liczebność tych grup nie przekracza 10), 
stąd należy te dane traktować z ostrożnością. 
 

„Produkcja i zaopatrywanie w energię elektryczną” 

oraz w sekcji „Pozostałe”. Sekcje: „Budownictwo”, 

„Przetwórstwo przemysłowe” oraz „Handel i na-

prawy” obniżyły w ciągu roku prognozy spadku 

zatrudnienia (odpowiednio o 11, o 6 i o 4 pkt. 

proc.) 

 W ujęciu regionalnym18 utrzymuje się 

znaczne zróżnicowanie prognoz zatrudnienia. Naj-

więcej, spodziewających się spadku liczby pra-

cowników, firm jest zlokalizowanych w woj.: 

podkarpackim (blisko połowa przedsiębiorstw 

podziela takie obawy), opolskim, łódzkim i war-

mińsko-mazurskim (po ponad 30%). Najwięcej 

zaś przedsiębiorstw oczekuje wzrostu zatrudnienia 

województwie warmińsko-mazurskim oraz mało-

polskim (po ok. 1/5). Obecnie jedynie w woj. lubu-

skim występuje przewaga (4-punktowa) wskazań 

wzrostu zatrudnienia nad jego spadkiem  
IV_2003

27,

42,

46,

57,

74,

 

Rys. 64 Wskaźnik prognozowanych zmian zatrudnienia w IV 
kw. 2003 r. 

 

 W ciągu ostatniego kwartału wzrosła groźba 

spadku zatrudnienia w połowie województw 

(najbardziej w woj. podkarpackim oraz podlaskim). 

W kilku województwach wzmocniły się 

oczekiwania wzrostu zatrudnienia (przede 

wszystkim w woj. małopolskim i warmińsko-                                                           
18 Należy pamiętać o niepełnej reprezentatywności badań także 
w tym aspekcie, tzn. w ujęciu regionalnym. W niektórych woje-
wództwach jest tylko po kilkunastu respondentów 
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małopolskim i warmińsko-mazurskim). W perspek-

tywie rocznej prognozy spadku zatrudnienia nasili-

ły się w 6 województwach (najbardziej w woj. 

świętokrzyskim). W woj. małopolskim nastąpiła 

jednocześnie największa redukcja prognoz spadku 

zatrudnienia, jak i zwiększenie oczekiwań wzrostu. 

W połowie województw osłabiła się w ciągu roku 

przewaga prognoz spadku zatrudnienia nad progno-

zami wzrostu, w pozostałych województwach na-

stąpił wprawdzie wzrost tej przewagi, ale był on 

mniej wyraźny. 

 

FAKTYCZNE ZMIANY ZATRUDNIENIA 

 Zatrudnienie w okresie 1.VI.2003 r – 

1.IX.2003 r. spadło w ok. 39% (w poprzednim 

kwartale w 36%) przedsiębiorstw, dla których oby-

dwie informacje były dostępne (tj. dla ok. 89% 

podmiotów, uczestniczących w ostatnim badaniu), 

wzrosło zaś w 28% (poprzednio w 30%) firm. W 

pozostałych 32% poza zakładami, w których liczba 

pracujących pozostała bez zmian, mieszczą się 

także przedsiębiorstwa, w których zmiany zatrud-

nienia były nieznaczne, tzn. mniejsze niż 1%. Śred-

nia zmiana zatrudnienia w III kw. 2003 r. wyniosła 

– 12 osób (spadek o 12 os., poprzednio był to 

wzrost o 2 osoby), mediana zaś 0 osób (podobnie 

jak poprzednio). Dynamika zatrudnienia dla tej 

grupy kształtowała się w okresie VI.2003 r. – 

IX.2003 r. na poziomie 99,6%. Od początku roku 

(czyli od XII.2002 r.) dynamika ta wyniosła 96,8% 

(dla przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie 

rocznej NBP oraz w ostatnim monitoringu). Roz-

kład zatrudnienia we wrześniu 2003 r. wraz z roz-

kładem zmian zatrudnienia w badanej próbie19 dla 

ostatniego kwartału pokazuje Rys. 65. 

                                                           
19 Przedsiębiorstwa, biorące udział w monitoringu, były w nieco 
lepszej sytuacji niż reszta podmiotów, objętych badaniem F-01 - 
rzadziej odnotowywały spadek liczby pracowników w ostatnim 
kwartale. 
Inna jest też struktura badanej próby pod względem wielkości 
zatrudnienia – jest tu wyraźna nadreprezentacja podmiotów 
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Rys. 65 Rozkład zatrudnienia 1.VI.2003 r. (górny wykres) 
oraz rozkład zmian zatrudnienia w okresie III.2003 r. – 
VI.2003 r. (dolny wykres). 

 

 Na Rys. 66 jest natomiast widoczne porów-

nanie rozkładów zatrudnienia wg klas wielkości 

zatrudnienia dla badanych podmiotów w XII.2002 

r., w III.2003 r. w VI.2003 r. oraz w IX.2003 r. 

Przeciętne zatrudnienie w badanej próbie spadło z 

641 osób w VI.2003 r. do 632 osób w IX.2003 r. 

(mediana z 246 – do 240 osób). Było to jednak 

spowodowane głównie tym, że przedsiębiorstwa, 

które dołączyły w ostatnim badaniu miały te 

wskaźniki niższe niż reszta próby (średnia zatrud-

nienia - 468, mediana – 125 os., zaś w podmiotach, 

które wzięły udział po raz pierwszy – odpowiednio: 

232 i 194). Dla przedsiębiorstw, które uczestniczyły 

w obu ostatnich edycjach badania przeciętne za-

trudnienie spadło z 656 do 650, mediana zaś z 245 

do 241 osób. 
                                                                                    
dużych (powyżej 250 osób) oraz małych (tzn. do 50 osób, które 
w F-01 są jedynie w formie szczątkowej), a zdecydowanie 
mniejszy udział przedsiębiorstw średnich (50 – 250 osób). 
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Rys. 66 Rozkład zatrudnienia w kolejnych kwartałach 

 

ZMIANY ZATRUDNIENIA I WERYFIKACJA 

PROGNOZ ZATRUDNIENIA 

 

 Porównanie prognoz dotyczących zatrudnie-

nia, sporządzonych na III kwartał 2003 r. z rzeczy-

wistymi jego zmianami w tym okresie przedstawia 

Tab. 6 (uwzględniono, pdobnie jak wyżej, założe-

nie, że różnice w liczbie zatrudnionych, które wy-

noszą mniej niż 1% wyjściowego zatrudnienia nie 

są traktowane ani jako spadek, ani wzrost liczebno-

ści załogi). 

 

Tab. 6 Prognozy zmian zatrudnienia na III kwartał 2003r. a 
rzeczywiste zmiany, dokonane w tym okresie (próba ograni-
czona do przedsiębiorstw, które wzięły udział w obu ostat-
nich monitoringach). Zmiany zatrudnienia zostały uwzględ-
nione z 1% marginesem (do +/- 1% jako „bez zmian”). 

  faktyczne zmiany (powyżej +/-1%) 

prognoza 

 bez 

zmian spadek wzrost 

ogółem 

%wiersza 38,8% 32,6% 28,6% bez zmian 
%kolumny 80,1% 54,8% 66,9% 

66,4% 

%wiersza 21,1% 64,8% 14,1% spadek 
%kolumny 15,8% 39,5% 11,9% 

24,1% 

%wiersza 13,7% 23,5% 62,7% wzrost 
%kolumny 4,1% 5,7% 21,2% 

9,6% 

ogółem  32,1% 39,5% 28,4% 100,0% 

 

 Przedsiębiorstwa w ok. 47% przewidziały 

zmiany liczby pracowników: najtrafniej prognozo-

wały spadek zatrudnienia, a najrzadziej udało im się 

„trafić” z planami stabilizacji. Spadek zatrudnienia 

następował częściej niż planowano (w ponad o 

połowę więcej przypadkach), natomiast wzrost – aż 

3 razy częściej. Jedynie sytuacja stabilna (i to we 

wspomnianym wyżej rozszerzonym sensie) miała 

miejsce 2 razy rzadziej niż prognozowano. Najtraf-

niej przedsiębiorstwa przewidywały wzrost zatrud-

nienia (w 63%), ale przy 14% takich prognoz w 

efekcie nastąpiło zmniejszenie liczby pracujących. 

Prognoza spadku zatrudnienia aż w 14% dała w 

rzeczywistości jego wzrost. Przedsiębiorstwa, które 

zamierzały pozostawić liczbę pracujących w ciągu 

III kw. 2003 r. na niezmienionym poziomie, nieco 

częściej obniżały zatrudnienie niż je podnosiły. Jak 

wynika z Rys. 67 sprawdzalność prognoz od ze-

szłego kwartału nieco się pogorszyła dla wskazań 

„wzrost” oraz „bez zmian”, a poprawiła dla – 

„spadku”. 
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Rys. 67 Porównanie rzeczywistych zmian zatrudnienia z 
prognozami dla dwu ostatnich kwartałów (przy tych samych 
zastrzeżeniach, co w podpisie do Tab. 6) – ciemniejsze słupki 
odnoszą się do ostatniego (III) kwartału, jaśniejsze do po-
przedniego (II). 

 

 Tab. 7 pokazuje, jak w poszczególnych 

sektorach przedsiębiorstw wyglądały zmiany za-

trudnienia pomiędzy 1.VI. 2003 r. - 1.IX.2003 r. i 

jak się one mają do prognoz zmian zatrudnienia na 

ten okres (te prognozy obejmują III kw. 2003 r.), 

przedstawionych w poprzednim monitoringu. Dane 

odnośnie poziomu zatrudnienia reprezentują jedy-
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nie podmioty, które wzięły udział w obu ostatnich 

monitoringach, a kryterium zaliczenia do grup 

„wzrost” oraz „spadek” była, tak jak poprzednio, 

zmiana zatrudnienia o co najmniej 1%. 

 Przedsiębiorstwa nadal mają skłonność do 

zachowań konserwatywnych w swoich planach na 

najbliższą przyszłość. Generalną prawidłowością 

bowiem jest, że nie doszacowują one w swoich 

prognozach przede wszystkim wzrostu, ale też 

redukcji zatrudnienia, natomiast zdecydowanie 

przeszacowują – wskazania „bez zmian”.  

 

Tab. 7 Porównanie faktycznych zmian zatrudnienia dla różnych klas przedsiębiorstw w okresie 1.VI.2003 – 1.IX.2003 r. z planowa-
nymi zmianami w III kw. 2003r. Różnice zatrudnienia +/- 1% potraktowane zostały jako „bez zmian”. Dane przedstawione w posta-
ci udziału odpowiedniej grupy (tzn. „bez zmian”, „spadek”, „wzrost”) w całości klasy 

klasy 

bez zmian 

prognoza z 

poprz. kw. 

„bez zmian” 

spadek 

prognoza z 

poprz. kw. 

„spadek” 

wzrost 

prognoza z 

poprz. kw. 

„wzrost” 

OGÓŁEM 32,4% 65,9% 39,3% 24,2% 28,3% 9,9% 

niepubliczne 26,8% 64,3% 40,1% 24,6% 33,1% 11,1% 

publiczne 50,9% 71,8% 38,2% 22,7% 10,9% 5,5% 

kredytobiorcy 32,0% 65,2% 40,2% 25,3% 27,8% 9,5% 

bez kredytu 33,6% 67,9% 36,6% 20,9% 29,8% 11,2% 

kredytobiorcy dewizowi 34,9% 63,5% 39,4% 26,5% 25,7% 9,9% 

bez kredytu dewizowego 31,3% 66,5% 39,6% 23,5% 29,1% 10,0% 

inwestorzy 33,9% 66,8% 37,2% 22,7% 28,9% 10,6% 

nieinwestorzy 29,3% 63,0% 44,7% 28,6% 26,0% 8,4% 

exporterzy 30,4% 63,9% 40,6% 24,3% 29,1% 11,8% 

nieexporterzy 35,4% 69,0% 37,2% 23,5% 27,4% 7,5% 

eksport- udział 50% i więcej 28,1% 64,4% 39,1% 22,7% 32,8% 12,9% 

eksport-do 50% 31,9% 63,5% 41,6% 25,4% 26,5% 11,1% 

importerzy 31,4% 65,9% 39,1% 23,9% 29,4% 10,2% 

nieimporterzy 32,9% 66,0% 39,5% 24,7% 27,6% 9,4% 

0-49 osób 28,2% 73,2% 36,6% 12,7% 35,2% 14,1% 

50-249 24,2% 68,3% 45,4% 22,4% 30,4% 9,3% 

250-499 32,4% 70,9% 35,2% 20,0% 32,4% 9,1% 

500-1999 45,7% 57,7% 35,7% 32,3% 18,6% 10,0% 

2000 i więcej 41,4% 55,2% 34,5% 41,4% 24,1% 3,4% 

Skarbu Państwa 48,0% 68,9% 42,7% 24,3% 9,3% 6,8% 

państwowa osób prawnych 61,9% 65,0% 28,6% 30,0% 9,5% 5,0% 

samorządowa 50,0% 93,8% 28,6% 6,3% 21,4% 0,0% 

prywatna krajowa 27,1% 62,8% 40,2% 26,2% 32,6% 11,1% 

prywatna zagraniczna 26,1% 67,6% 39,9% 21,4% 34,1% 11,0% 

Górnictwo i kopalnictwo 62,5% 75,0% 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 

Przetwórstwo przemysłowe 30,5% 64,5% 40,7% 24,6% 28,9% 10,9% 

Produkcja i zaopatrywanie w 

energię 
61,8% 88,6% 29,4% 11,4% 8,8% 0,0% 

Budownictwo 25,9% 60,4% 40,7% 32,1% 33,3% 7,5% 

Handel i naprawy 26,1% 62,5% 39,1% 22,2% 34,8% 15,3% 

Transport 36,0% 72,0% 52,0% 20,0% 12,0% 8,0% 

Poczta i telekomunikacja 100,0% 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe 34,6% 67,9% 19,2% 21,4% 46,2% 10,7% 
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Szczególną ostrożność wykazują przedsiębiorstwa 

w przewidywaniu wzrostu zatrudnienia. Jeśli cho-

dzi o takie prognozy, to niedoszacowanie wzrostu 

zatrudnienia jest widoczne we wszystkich uwzględ-

nionych tu klasach przedsiębiorstw (poza sekcją 

„Poczta i telekomunikacja”, której wyniki są jed-

nakże mało wiarygodne, ze względu na małą li-

czebność tej podgrupy). W większości klas wzrost 

liczby pracowników następował kilkukrotnie czę-

ściej niż przewidywania takiego wzrostu. Ta relacja 

była przynajmniej 1,5-krotna, np. w firmach Skarbu 

Państwa, w podmiotach największych zaś aż sied-

miokrotna, a w „Budownictwie” – 4,5-krotna. Żad-

ne przedsiębiorstwo z sekcji „Górnictwo”, „Pro-

dukcja oraz zaopatrywanie w energię” oraz samo-

rządowe nie przewidziało wzrostu zatrudnienia, 

choć w rzeczywistości w każdej z tych grup znacz-

na część podmiotów zwiększyła liczbę pracowni-

ków, np. wśród firm komunalnych aż 21%. Nieco 

łatwiej było i nadal jest przedsiębiorstwom przewi-

dzieć spadek zatrudnienia. W tym wypadku relacja 

liczby firm rzeczywiście ograniczających zatrud-

nienie do prognozujących spadek najwyższa była w 

przedsiębiorstwach komunalnych (ok. 4,5-krotna), 

a także mniejszych (0 – 250 os.), transportowych 

oraz z sekcji „Produkcja oraz zaopatrywanie w 

energię”. W kilku grupach przedsiębiorstw obecny 

był jednak nadmierny pesymizm – przewidywano 

nawet spadek zatrudnienia nieco częściej niż miał 

on w rzeczywistości miejsce. Były to: przedsiębior-

stwa największe, państwowych osób prawnych, 

oraz z sekcji „Pozostałe”.  

 Można stwierdzić, że wzrost zatrudnienia 

nie był w III kw br. w żadnej z wymienionych grup 

przedsiębiorstw prognozowany „na wyrost”, czyli 

częściej niż pojawiał się w rzeczywistości, a z dru-

giej strony wzrost zatrudnienia jest najrzadziej 

wcześniej antycypowany (trzykrotnie rzadziej niż w 

rzeczywistości jest realizowany). 

 

 Rys. 68 przedstawia podsumowanie dla 

poszczególnych klas przedsiębiorstw odchyleń 

prognoz wzrostu i spadku zatrudnienia od rzeczy-

wistości. Bardziej różnicujące okazały się tu po-

działy na formy własności, wielkość przedsię-

biorstw, rodzaj działalności, mniej natomiast posia-

danie lub brak kredytu, inwestycji, eksportu czy 

importu. Stosunkowo najmniej pomyłek w przewi-

dywaniu zmian zatrudnienia popełniły przedsię-

biorstwa państwowych osób prawnych, posiadające 

500 – 2000 pracowników oraz z sekcji ”Górnic-

two”. Najwyższym natomiast odsetkiem przedsię-

biorstw (powyżej 40%), które błędnie prognozowa-

ły zmiany zatrudnienia charakteryzowały się firmy 

mniejsze (do 250 osób), samorządowe oraz zagra-

niczne.  
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Rys. 68 Błędy prognoz zatrudnienia w podziale na różne 
grupy przedsiębiorstw. Zostały one policzone dla każdej 
klasy jako różnica pomiędzy odsetkiem prognoz spadku (lub 
wzrostu)w danym kwartale a odsetkiem rzeczywistego spad-
ku (lub wzrostu) w tym okresie. Suma błędów (liczba w % 
obok osi pionowej) to jest suma wartości bezwzględnych 
błędów prognoz spadku oraz wzrostu. 
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 Na Rys. 69 zamieszczone są informacje na 

temat przewagi rzeczywistego spadku nad wzro-

stem zatrudnienia (mierzonej liczbą przedsię-

biorstw).  

 Sektory, w których wystąpiła największa 

różnica (ponad 20%) pomiędzy odsetkiem przed-

siębiorstw, które zmniejszyły zatrudnienie a odset-

kiem tych, które je zwiększyły w III kwartale 2003 

r. to: przedsiębiorstwa publiczne, a szczególnie 

Skarbu Państwa, z sekcji „Transport” oraz „Pro-

dukcja i zaopatrywanie w energię”, a także z 5 

(p. Rys. 70) województw: łódzkiego, opolskiego 

pomorskiego, lubuskiego oraz małopolskiego. (w 

tym ostatnim ponad połowa przedsiębiorstw odno-

towała spadek zatrudnienia).  
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Rys. 69 Przewaga rzeczywistego wzrostu nad spadkiem 
zatrudnienia w okresie 1.VI.03 – 1.IX.03 r. (odsetek przed-
siębiorstw o spadku zatrudnienia minus odsetek przedsię-
biorstw o wzroście zatrudnienia; próba ograniczona do 
przedsiębiorstw, które wzięły udział w obu ostatnich monito-
ringach) oraz . Różnice zatrudnienia +/- 1% potraktowane 
zostały jako „bez zmian”.  

Z rozpatrywanych tu klas jedynie sekcja „Pozosta-

łe” odnotowała przewagę przedsiębiorstw o wzro-

ście zatrudnienia w III kw. 2003 r. nad tymi, gdzie 

zarejestrowany był spadek. Podobną zależność 

(przewaga wzrostu nad spadkiem zatrudnienia) 

odnotowano w 3 województwach (p. Rys. 70): 

podkarpackim, mazowieckim i zachodnio-

pomorskim.  

 

 

Rys. 70 Przewaga rzeczywistego spadku nad wzrostem 
zatrudnienia w okresie 1.VI.03 – 1.IX.03 r. (odsetek przed-
siębiorstw o spadku zatrudnienia minus odsetek przedsię-
biorstw o wzroście zatrudnienia; próba ograniczona do 
przedsiębiorstw, które wzięły udział w obu ostatnich monito-
ringach). Różnice zatrudnienia +/- 1% potraktowane zostały 
jako „bez zmian”. Kolor pomarańczowy oznacza przewagę 
wzrostu nad spadkiem zatrudnienia. 

 

 W Tab. 8 przedstawiona jest zależność po-

między aktualnymi a poprzednimi prognozami 

zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które 

uczestniczyły w dwu ostatnich edycjach badania. 

Dla tej grupy respondentów, podobnie jak dla całej 

próby, spadł nieco odsetek tych, którzy prognozo-

wali wzrost zatrudnienia, a zwiększył się odsetek 

przewidujących spadek. 
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Tab. 8 Prognozy zmian zatrudnienia w IV kwartale 2003r. a 
prognozy w III kwartale 2003r. (próba ograniczona do 
przedsiębiorstw, które wzięły udział w obu monitoringach) 

III kw.2003  
II kw. 
2003 bez zmian spadek wzrost ogółem 

bez zmian 81,9% 11,5% 6,6% 66,4% 

spadek 34,6% 63,1% 2,3% 23,6% 

wzrost 41,8% 27,3% 30,9% 10,0% 

ogółem 66,7% 25,3% 8,0% 100,0% 

 

W czwartym kwartale br. ok. utrzymać wzrost, 

spadek i stabilizację zatrudnienia zamierza odpo-

wiednio ok. 31%, 63% i 82% przedsiębiorstw (tzn. 

jednocześnie ostatnio, jak i poprzednio było pro-

gnozowane zwiększenie liczby pracowników lub jej 

zmniejszenie lub pozostawienie bez zmian). Wśród 

firm, które przewidywały w poprzednim kwartale 

redukcję zatrudnienia jedynie ok. 2% oczekuje 

obecnie wzrostu (poprzednio 4%). Z tych podmio-

tów, które poprzednio prognozowały wzrost za-

trudnienia aż 27% planuje spadek (poprzednio 6%). 

Przedsiębiorstwa, które w poprzednim kwartale nie 

planowały zmian zatrudnienia obecnie 2 razy czę-

ściej prognozują jego spadek niż wzrost. 
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Rys. 71 Prognozy zatrudnienia w IV a w III kw. 2003 r.  

 

 Zmienność prognoz zatrudnienia w dwu 

ostatnich kwartałach pokazuje także Rys. 71. 

Wzrost zatrudnienia prognozowały ostatnio w 40% 

te zakłady, które poprzednio planowały także 

wzrost i w ponad połowie te, które nie zamierzały 

zmieniać liczby pracowników, a jedynie w ok. 7% 

te firmy, które poprzednio obawiały się zmniejsze-

nia stanu zatrudnienia. Spadek zaś poziomu zatrud-

nienia obecnie przewidują w 60% te przedsiębior-

stwa, które i w zeszłym kwartale miały takie pro-

gnozy, ale w ponad10% te, które w zeszłym kwar-

tale planowały wzrost. 

 

PRZYCZYNY PLANOWANYCH ZMIAN 

ZATRUDNIENIA 
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Rys. 72 Przyczyny prognozowanego dla kolejnych kwartałów 
spadku zatrudnienia (dane na wykresie – odsetek wszystkich 
odpowiedzi). 

 

 Sezonowość zmian zatrudnienia nie jest 

jedyną przyczyną zwiększenia częstotliwości pro-

gnoz redukcji zatrudnienia. W najbliższym kwartale 

bowiem (p. Rys. 72) nasilenie takich prognoz jest 

spowodowane w równym stopniu koniecznością 

ograniczania kosztów oraz redukcją niepotrzebnych 

etatów, jak i innymi przyczynami (tzn. tez sezono-

wymi). Racjonalizacja zatrudnienia nadal jest 

najczęściej wymieniana jako przyczyna plano-

wanych ograniczeń liczebności załogi. 

Jest to zresztą czynnik, który wyparł od zeszłego 

kwartału dużą część pozostałych przyczyn redukcji 

zatrudnienia (p. Rys. 73).  
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Rys. 73 Zmiany klasyfikacji przyczyn prognozowanego 
spadku zatrudnienia pomiędzy III kw 2003 r. a IV kw. 
2003 r. 

 Przyczyny planowanych zmian liczby pra-

cowników powiązane są nadal ściśle z kondycją 

firmy. Im lepsza ocena własnej sytuacji ekono-

micznej, tym wyższy odsetek firm prognozujących 

wzrost lub przynajmniej stabilizację zatrudnienia 

(p. Rys. 74).  
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Rys. 74 Zależność prognoz zatrudnienie od kondycji ekono-
micznej przedsiębiorstwa (lewe słupki, kolor ciemniejszy – 
IV kw. 2003 r., prawe słupki, kolor jaśniejszy – III kw. 
2003 r.); dane prezentowane jako odsetek wskazań w każdej 
klasie wg oceny sytuacji ekonomicznej. 

 

W prawie każdej z grup, opartych na ocenie własnej 

kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, rzadziej 

niż w zeszłym kwartale prognozowano wzrost za-

trudnienia, natomiast spadek – częściej (poza klasą 

firm o najlepszej sytuacji). Zwiększyć liczbę pra-

cowników planuje w IV kwartale br. mniej o blisko 

6% przedsiębiorstw w najlepszej sytuacji ekono-

micznej niż w poprzednim kwartale. Żadne przed-

siębiorstwo, które liczy się z upadłością, bądź li-

kwidacją nie przewiduje oczywiście możliwości 

przyjmowania nowych pracowników. Spadku za-

trudnienia zaś spodziewa się 12% firm w najlepszej 

sytuacji (poprzednio 13%) i 51% w złej (poprzed-

nio 45%) oraz 63% w bardzo złej kondycji (po-

przednio 69%). Warto zauważyć, że nadal blisko 

1/5 przedsiębiorstw o względnie dobrej sytuacji 

gospodarczej prognozuje spadek zatrudnienia. Stale 

jedyną grupą, która częściej (1,5-krotnie) planuje 

wzrost niż spadek liczby pracowników to grupa 

przedsiębiorstw, które bardzo dobrze oceniają swo-

ją kondycję ekonomiczną) choć ta przewaga male-

je). 

 Prognozy pogorszenia sytuacji ekonomicz-

nej w najbliższych trzech miesiącach wyraźnie 

częściej niż poprzednio wiążą się z planami reduk-

cji zatrudnienia – 60% przedsiębiorstw, przewidu-

jących w IV kw. 2003 r. osłabienie swojej kondycji 

zamierza zredukować zatrudnienie (wobec 41% w 

zeszłym kwartale). Jednak aż 6% przedsiębiorstw, 

obawiających się osłabienia sytuacji ekonomicznej, 

zamierza zwiększyć liczbę pracowników (poprzed-

nio 3%). Nadal nawet wśród przedsiębiorstw, pro-

gnozujących poprawę sytuacji ekonomicznej, wię-

cej firm oczekuje spadku zatrudnienia niż jego 

wzrostu. Zwiększenia liczby pracowników spo-

dziewa się 11% (poprzednio 21%), spadku zaś 23% 

tych firm (poprzednio 24%). Przedsiębiorstwa, 

które stanowią zdecydowaną większość próby, a 

mianowicie te, które nie przewidują zmian kondycji 

ekonomicznej, w niewielkim stopniu pogorszyły od 

zeszłego kwartału swoje prognozy zatrudnienia 

(23% - spadek, 7% - wzrost, poprzednio odpowied-

nio – 22% i 8%). Te prognozy zresztą nie różnią się 

bardzo od prognoz przedsiębiorstw, oczekujących 

poprawy kondycji gospodarczej. 
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Rys. 75 Prognozy zmian zatrudnienia a prognozy zmian 
sytuacji ekonomicznej 

 

 Związki pomiędzy prognozą zmian popytu a 

prognozą zatrudnienia pokazuje Rys. 76. Niezależ-

nie od spodziewanego popytu ankietowani naj-

częściej przewidują stabilizację zatrudnienia 

(poza grupa przedsiębiorstw oczekujących trwałego 

spadku popytu, ale jest to niewielka grupa). Przed-

siębiorstwa z nieco mniejszym optymizmem niż w 

zeszłym kwartale reagują zmianami planów pozio-

mu zatrudnienia na wzrastające prognozy popytu na 

swoją produkcję. Respondenci spodziewający się 

wzrostu popytu częściej niż poprzednio oczekują 

bowiem spadku zatrudnienia (o 3 pkt. proc.) i rza-

dziej – wzrostu (też o 3 pkt proc.). Wyraźne jest 

także wzmocnienie związku zmniejszania się popy-

tu z prognozami zatrudnienia. W sytuacji przewi-

dywanej redukcji zapotrzebowania na swoje wyro-

by czy usługi przedsiębiorstwa nieco rzadziej niż w 

poprzednim kwartale są skłonne mimo to do zwięk-

szenia liczby pracowników, natomiast plany reduk-

cji zatrudnienia są w tej sytuacji o 5 pkt. proc. 

częstsze niż kwartał wcześniej.  
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Rys. 76 Prognozy zmian zatrudnienia a prognozy zmian 
popytu (dane dla przedsiębiorstw oczekujących trwałego 
spadku zapotrzebowania na swoje wyroby należy traktować 
nieufnie, ze względu na małą liczebność grupy). 

 

 Nieco gorzej niż w zeszłym kwartale kształtu-

ją się także relacje pomiędzy prognozami poziomu 

produkcji a prognozami zatrudnienia (por. Rys. 77). 

Wzrost prognozy produkcji wiąże się rzadziej (aż o 

6 pkt. proc.) z prognozą zwiększenia liczby etatów 

oraz nieco częściej z przewidywaniem ograniczenia 

zatrudnienia (o 2 pkt. proc.). Natomiast przewidy-

wany spadek skali działalności wyraźnie częściej 

skutkuje obawami redukcji zatrudnienia (o 6 pkt. 

proc.) i nieco rzadziej – prognozami wzrostu. Nale-

ży zauważyć, że nadal grupa przedsiębiorstw ocze-

kujących wzrostu produkcji, jako jedna z niewielu 

klas, odnotowuje równowagę wskazań wzrostu 

zatrudnienia i jego spadku. Warto jednak podkre-

ślić, że poprzednio zauważalna była zdecydowana – 

ponad 7-punktowa – przewaga tej pierwszej grupy. 
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Rys. 77 Prognozy zmian zatrudnienia a prognozy zmian 
produkcji – skali działalności 

 

 Nadal oczekiwania wzrostu liczby zamówień 

przyczyniają się do możliwości zwiększania za-

trudnienia, ale mniej wyraźnie niż można by się 

spodziewać (p. Rys. 78). Mianowicie prawie 15% 

przedsiębiorstw, oczekujących nowych zamówień, 

zamierza w najbliższym kwartale zwiększyć za-

trudnienie, wobec jedynie 4% firm w reszcie próby. 

W poprzednim kwartale ta przewaga wyniosła 19% 

wobec 7%. Nie wzrosły jednocześnie obawy spad-

ku poziomu zatrudnienia wśród przedsiębiorstw, 

oczekujących wzrostu zamówień (23%). 
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Rys. 78 Prognozy zmian zatrudnienia a prognozy zmian 
liczby zamówień 

 

 Prowadzenie działalności eksportowej ma 

pewien wpływ na prognozy zatrudnienia, ale jest on 

słabnący. Eksporterzy wprawdzie dwukrotnie czę-

ściej niż przedsiębiorstwa nieeksportujące planują 

wzrost liczby pracujących (ci pierwsi w 10%, dru-

dzy – w 5%), ale też nieco częściej prognozują 

spadek zatrudnienia (26% wobec 24%) – por. Rys. 

79. W porównaniu z zeszłym kwartałem nastąpił 

zarówno spadek oczekiwań zwiększenia zatrudnie-

nia w firmach eksportujących, jak i wśród nieeks-

porterów. W obu tych klasach nastąpiło także 

wzmocnienie obaw spadku zatrudnienia  
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Rys. 79 Prognozy zmian zatrudnienia a udział przychodów z 
eksportu w przychodach ogółem 

 

Zależność prognoz eksportu od jego udziału w 

przychodach całkowitych nie jest wyraźna, choć 

niewątpliwie chętniej myślą o powiększeniu liczeb-

ności swoich załóg firmy, w których przychody z 

eksportu mają decydujący udział.  

 Większy wpływ na prognozy zatrudnienia 

mają plany zmian wielkości eksportu niż samo 

prowadzenie (lub nie) działalności eksportowej (p. 

Rys. 80). Wyraźniej zresztą przedsiębiorstwa reagu-

ją na przewidywany spadek eksportu niż na jego 

wzrost. 
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Rys. 80 Prognozy zmian zatrudnienia a prognozy zmian 
eksportu  

 

 Obecnie w ponad połowie przypadków pro-

gnoza ograniczenia eksportu wiąże się z przewidy-

wanym spadkiem zatrudnienia (poprzednio o 10 

pkt. proc mniej). Rozszerzeniu planów eksporto-

wych w podobnym stopniu co w III kwartale towa-

rzyszy zarówno prognoza redukcji zatrudnienia, jak 

i jego zwiększenia. 

 Wśród tych przedsiębiorstw – nielicznych 

zresztą – które przewidują ograniczenie eksportu (w 

niewielkim lub znacznym stopniu), tylko 2% planu-

je zwiększyć zatrudnienie (poprzednio 3%), nato-

miast wśród tych, które eksport pozostawią bez 

zmian, prawie pięciokrotnie więcej (poprzednio 

trzykrotnie) zamierza zmniejszyć zatrudnienie niż 

je zwiększyć.  

 Rys. 81 pokazuje wyraźną zależność prognoz 

zatrudnienia od zmian liczby umów eksportowych, 

zarówno zawartych w ostatnim kwartale, jak i 

przewidzianych na IV kw. Wzrost planowanego 

zatrudnienia idzie w parze z zaistniałym bądź 

oczekiwanym wzrostem liczby kontraktów eks-

portowych. Obecnie kilkakrotnie wyższy odsetek 

przedsiębiorstw prognozujących zwiększenie za-

trudnienia jest wśród firm, które spodziewają się 

znacznego wzrostu liczby nowych umów ekspor-

towych niż w reszcie próby (29% wobec 9%, po-

przednio 32% i 10%). Warto dodać, że lepiej widzą 

swoje możliwości zmian zatrudnienia przedsiębior-

stwa, które planują wzrost eksportu, niż te, które w 

zeszłym kwartale (tzn. III kw. 2003 r.) odnotowały 

taki wzrost. Wyraźniej też prognozują redukcję 

zatrudnienia te przedsiębiorstwa, w których ocze-

kiwany jest spadek eksportu, niż te, dla których 

spadek ten zaobserwowano w ubiegłym kwartale. 
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Rys. 81 Prognozy zatrudnienia a zmiany liczby umów eks-
portowych w III kw. 2003 r. w relacji do II kw. 2003 r. (gór-
ny wykres) oraz prognozy zmian liczby nowych umów eks-
portowych (dolny wykres). Przypadki, dotyczące spadku 
liczby umów eksportowych, zarówno obecnego, jak i przewi-
dywanego, mają mały udział w próbie 
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Rys. 82 Prognozy zatrudnienia a stopień wykorzystania 
mocy produkcyjnych 

 

 Plany dotyczące zmian zatrudnienia są natu-

ralnie w pewnym stopniu uzależnione od poziomu 

produkcji, a więc i od wykorzystania mocy produk-

cyjnych przedsiębiorstwa, choć ta zależność osłabła 

od zeszłego kwartału. Wyraźnym progiem jest tu 

40% wykorzystania tych mocy, powyżej którego 

częstotliwość prognoz wzrostu zatrudnienia rośnie 

do poziomu 7-10% przedsiębiorstw (p. Rys. 82). 

Oczekiwania spadku zatrudnienia są nieco wyższe 

dla przedsiębiorstw o bardzo niewielkim stopniu 

eksploatacji zdolności wytwórczych (do 60%) i nie 

są wyraźnie zależne od stopnia wykorzystania tych 

mocy dla pozostałych grup. 

 Wśród przedsiębiorstw, sklasyfikowanych wg 

wielkości posiadanych zapasów słabsze prognozy 

zatrudnienia formułują firmy zarówno o zbyt ma-

łych, wedle własnej oceny, zapasach (6% z nich 

oczekuje wzrostu i aż 47% - spadku) jak i o nad-

miernych zapasach (3% prognozuje wzrost, a 39% - 

spadek). Najlepiej tu wypadają przedsiębiorstwa 

(których jest nota bene zdecydowanie najwięcej), 

określające swoje zapasy jako wystarczające 

(wzrost – 9%, spadek – 23%, poprzednio 11% i 

22%).  
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STAN
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Rys. 83 Prognozy zmian zatrudnienia a stan zapasów. 
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III ...444...    IIInnnwwweeesss tttyyycccjjjeee...    ZZZaaapppaaasssyyy...    

 

PROGNOZY INWESTYCJI 

 W IV kwartale 2003 roku należy spodzie-

wać się pewnego spadku aktywności inwestycyj-

nej badanych przedsiębiorstw. Nowe inwestycje 

planuje 25,2% respondentów – wielkość o 1,1 

punktu procentowego mniejsza niż w poprzednim 

kwartale. Jeżeli chodzi o wskaźnik aktywności 

inwestycyjnej przedsiębiorstw20 (porównaj Rys. 

84), to w stosunku do poprzedniego kwartału nastą-

pił spadek wielkości tego wskaźnika – o 2,2 pkt. 

proc.  
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Rys. 84 Wskaźnik aktywności inwestycyjnej. 

 

 Wzrostu aktywności działalności inwesty-

cyjnej należy oczekiwać tylko w czterech sekcjach 

PKD. Są to sekcje „Poczta i telekomunikacja”, 

„Pozostała działalność komercyjna”, „Pozostałe” 

oraz „Pośrednictwo finansowe”. W pozostałych 

sekcjach21 zanotowano spadek odsetka responden-

tów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w 

IV kw. 2003 r. W sekcji „Rolnictwo i rybołów-
                                                           
20 Wskaźnik ten, jest różnicą między procentem odpowiedzi 
wskazujących na to, że firma planuje rozpoczęcie nowych 
inwestycji w badanym kwartale, a procentem odpowiedzi mó-
wiących o braku planowanych inwestycji 
21 Są to sekcje: „Budownictwo”, „Górnictwo i kopalnictwo”, 
„Handel i naprawy”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Transport” 
oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną”. 

stwo” nie nastąpiła zmiana odsetka pomiotów in-

formujących o planowanych nowych inwestycjach. 

Największy odsetek podmiotów planujących rozpo-

cząć nowe inwestycje znajduje się w grupie przed-

siębiorstw komunalnych oraz państwowych osób 

prawnych (29,4% i 29,2% grupy odpowiednio). W 

przypadku pozostałych podmiotów wielkość odset-

ka przedsiębiorstw planujących nowe inwestycje 

waha się w granicach 22% – 26%. Najmniejszym 

odsetkiem nowych inwestorów charakteryzują się 

przedsiębiorstwa skarbu państwa (22,5% grupy). W 

stosunku do poprzedniego kwartału w dwóch for-

mach własności odnotowano wzrost udziału re-

spondentów planujących rozpoczęcie nowych in-

westycji; te formy to podmioty prywatne krajowe 

oraz skarbu państwa. W przypadku pozostałych 

grup odsetek nowych inwestorów spadł. 

 W całym sektorze publicznym planuje roz-

począć nowe inwestycje o 1,2 pkt. proc. więcej 

respondentów niż w sektorze prywatnym (25,5% 

respondentów z sektora publicznego planuje nowe 

inwestycje, wobec 24,2% badanych z sektora pry-

watnego). W przypadku obu sektorów nastąpiło 

zmniejszenie się odsetka respondentów planujących 

rozpoczęcie nowych inwestycji. W sektorze pry-

watnym odsetek ten spadł o 1,7 pkt. proc., nato-

miast w publicznym o 1,9 pkt. proc. 

 Prognozy inwestycji na IV kwartał 2003 

roku wskazują na istnienie pewnej zależności mię-

dzy sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa, a jego 

skłonnością do inwestowania. Największy odsetek 

inwestorów znajduje się w grupie przedsiębiorstw, 

które oceniły swoją sytuację bądź jako dość dobrą 

(63,4% grupy to nowi inwestorzy), bądź wśród 

podmiotów, które oceniają aktualną sytuację eko-

nomiczną jako bardzo dobrą (17% grupy). Odsetek 

przyszłych inwestorów, którzy ocenili sytuację 

swojej firmy jako bardzo dobrą znacznie spadł w 
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stosunku do poprzedniego kwartału z 46,9% do 

17%; przy jednoczesnym podwojeniu się odsetka 

inwestorów oceniających sytuację jako dobrą 

(wzrost z 31,5% do 63,4%). Również odsetek pod-

miotów mówiących o słabej sytuacji ekonomicznej 

wzrósł z 11,7% do 15,7%.  

 W badanym okresie odnotowano spadek 

odsetka respondentów znajdujących się w złej sytu-

acji ekonomicznej z realnymi szansami na prze-

trwanie firmy i planujących rozpoczęcie nowych 

inwestycji (spadek z 7,8% do 3,9%). Wśród tej 

grupy 22,8% podmiotów przewiduje pogorszenie 

sytuacji w przyszłym kwartale (w poprzednim 

kwartale tylko 9,4%), 21,1% polepszenie (w po-

przednim kwartale 34,4%), a 56,1% pozostanie 

sytuacji bez zmian (w poprzednim kwartale 56,6%). 

Żadne z badanej grupy przedsiębiorstw oceniają-

cych swoją sytuację ekonomiczną jako tak złą, że 

należy się liczyć z likwidacją, bądź upadkiem firmy 

nie zdecyduje się na rozpoczęcie nowych inwestycji 

– w poprzednim kwartale 12,5%. 

 W grupie przedsiębiorstw, które oczekują 

trwałego wzrostu popytu 47,5% respondentów 

planuje rozpoczęcie nowych inwestycji. 26,7% 

badanych firm oczekujących sezonowego wzrostu 

popytu i 51,7% prognozujących pozostanie popytu 

na niezmienionych poziomie zamierza rozpocząć 

nowe projekty inwestycje. W pozostałych przypad-

kach na nowe inwestycje zdecyduje się 16,3% 

podmiotów prognozujących sezonowy spadek po-

pytu oraz 1,1% podmiotów prognozujących trwały 

spadek popytu na swoje towary.  

STRUKTURA FINANSOWANIA 

 Inwestycje w IV kwartale 2003 roku zo-

staną, podobnie jak w III kw. 2003 r., sfinanso-

wane przede wszystkim ze środków własnych 

(52,3% respondentów deklaruje środki własne jako 

główne źródło finansowania nowych inwestycji). 

Popularność tego sposobu finansowania w stosunku 

do poprzedniego kwartału wzrosła (wzrost o 1,7 

pkt. proc). Jednocześnie spadło zainteresowaniem 

innymi źródłami finansowania (m.in. pozabanko-

wymi środkami obcymi). Spadek udziału tej pozy-

cji wynosił 4,4 pkt. proc. W przypadku kredytów 

bankowych nastąpił wzrost zainteresowania tym 

źródłem (patrz Rys. 85), jednak od IV kw. 2001 r. 

jego ranga jest na jednym z niższych poziomów. 

 

Rys. 85 Struktura finansowania planowanych inwestycji (na 
osi pionowej data prognozy). 

 

 Zróżnicowanie sposobu finansowania no-

wych inwestycji jest zależne od sytuacji ekono-

micznej przedsiębiorstwa. Spośród firm planują-

cych rozpoczęcie nowych projektów inwestycyj-

nych finansowanych kredytem bankowy najwięk-

szy odsetek respondentów ocenia swoją sytuację 

ekonomiczną jako średnią (78,6%) oraz bardzo 

dobrą (11,9%). Przedsiębiorstwa opisujące swoją 

obecna sytuację gospodarczą jako słabą stanowią 

7,1% respondentów. W tej grupie 2,4% przedsię-

biorstw oceniło swoją sytuację jako złą, ale z real-

nymi szansami na jej poprawę, natomiast żaden z 

badanych podmiotów nie opisał sytuacji firmy jako 

tak złej, że należy liczyć się z likwidacją bądź upa-

dłością. Analogicznie wygląda sytuacja u podmio-

tów, które jako główne źródło finansowania no-

wych inwestycji zadeklarowały środki własne.  
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 Z analizy danych (Rys. 86) wynika, że firmy 

w dobrej i średniej sytuacji ekonomicznej będą 

finansowały nowe inwestycje przede wszystkim 

środkami własnymi (26% i 13,2% grupy odpo-

wiednio). Na drugim miejscu plasują się kredyty 

bankowe zaciągnięte przez te grupy podmiotów 

(6,9% dobrych firm i 9,7% firm w średniej sytu-

acji). Natomiast żadne z badanych przedsiębiorstw 

oceniających swoja sytuacje jako złą, bez realnych 

szans na poprawę nie planuje rozpoczęcia nowych 

inwestycji.  
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Rys. 86 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, a struktura 
finansowania planowanych inwestycji. 

 

 Z analizy klastrowej wynika, że nadal środki 

własne są podstawowym źródłem finansowania 

obecnej działalności inwestycyjnej (patrz Rys. 87, 

klaster 1); jako główne źródło finansowania inwe-

stycji wykorzystuje je nieznacznie większy niż w 

poprzednim kwartale odsetek badanych (wzrost z 

68,9% do 71,2%). Jednostki, których głównym 

źródłem finansowania są środki obce (pozostałe 

klastry) również w dość znacznym stopniu wyko-

rzystują zasoby własne (od 22,5% do 6% udziału 

środków własnych w finansowaniu działalności 

inwestycyjnej). Najmniejszym udziałem charakte-

ryzują się podmioty, których podstawowym źró-

dłem finansowania obecnych inwestycji jest kredyt 

zagraniczny22. 
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klaster 1 2 3 4 5 6 
%populacji 71,2 14,1 4,2 5,9 3,6 1,1 

Rys. 87 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej – 
analiza klastrowa. 

 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE 

 W III kw. 2003 r. w badanej próbie 

zmniejszył się odsetek respondentów posiadają-

cych rozpoczęte inwestycje – 72,2% (spadek o 1,6 

pkt. proc. – porównaj Rys. 88). 97,9% przedsię-

biorstw z tej grupy zamierza kontynuować rozpo-

częte inwestycje, z czego 70,3% zamierza utrzymać 

je na tym samym poziomie, 24,3% zwiększyć za-

kres, zaś 2,5% zredukować. Pozostali inwestorzy 

(1,5%) planują zaniechać rozpoczęte projekty. W 

poprzednim kwartale udział inwestorów zamierza-

jących zrezygnować z rozpoczętych inwestycji był 

nieznacznie mniejszy i wynosił 1%. 

                                                           
22 Szerzej na ten temat w rozdziale Struktura finansowania 
działalności przedsiębiorstw. 
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Rys. 88 Odsetek respondentów posiadających rozpoczęte 
inwestycje. 

 

 Odsetek przedsiębiorstw posiadających 

rozpoczęte inwestycje i zamierzający je ograni-

czyć, bądź z nich zrezygnować wzrósł i wyniósł 

5,5%. Jest to wzrost – o 1,9 punktów procentowych 

w stosunku do poprzedniego kwartału, (porównaj 

Rys. 89). 
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Rys. 89 Odsetek inwestorów zamierzających ograniczyć lub 
zrezygnować z już rozpoczętych inwestycji. 

 

Zrezygnować z rozpoczętych inwestycji zamierza 

11,1% podmiotów oceniających swoją sytuacje 

jako bardzo dobrą, 33,3% uważających sytuację za 

dość dobrą, 22,2% jednostek opisujących swoją 

kondycję jako słabą, 33,3% w złej sytuacji ekono-

micznej. Natomiast żaden z respondentów mówią-

cych o swojej sytuacji jako o bardzo złej nie zamie-

rza zrezygnować z już rozpoczętych inwestycji. 

Spośród firm, które deklarują, że nie będą w stanie 

kontynuować rozpoczęty inwestycji, 33,3% zamie-

rza zmniejszyć zatrudnienie (83,3% w poprzednim 

kwartale), a 11,1% zwiększyć (16,7% w poprzed-

nim kwartale). Jednocześnie zmniejszył się odsetek 

firm, które planują zwiększyć dotychczasowe inwe-

stycje oraz zamierzają równocześnie zwiększyć 

zatrudnienie (21,1% wobec 24,5% w poprzednim 

kwartale). 

 

ZAPASY 

 W III kw. 2003 r. nastąpiły niewielkie zmia-

ny struktury zapasów w stosunku do poprzedniego 

kwartału. Spadł odsetek respondentów informują-

cych o zbyt dużych zapasach (spadek o 2,2 pkt. 

proc.), a wzrósł odsetek podmiotów mówiących o 

zbyt małych (o 0,8 pkt. proc.). Na skutek takiej 

zmiany nieznacznie wzrósł procent ankietowanych 

podmiotów, które opisały stan swoich zapasów jako 

wystarczający (wzrost o 1,3 pkt. proc. do poziomu 

78,7%) (patrz Rys. 90). 
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Rys. 90 Ocena stanu zapasów. 

 

Na Rys. 91 przedstawiono saldo różnic mię-

dzy odsetkiem podmiotów deklarujących zbyt duże 

zapasy, a respondentami mówiącymi o zbyt małych 

zapasach. Należy zwrócić uwagę na spadek 

wskaźnika (o 3 pkt. proc.) przy równoczesnym 

procentowym spadku udziału podmiotów infor-
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mujących o niekorzystnym dla przedsiębiorstwa 

poziomie zapasów. 
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Rys. 91 Różnica między odsetkiem podmiotów deklarujących 
zbyt duże zapasy, a podmiotami mówiącymi o zbyt małych 
zapasach. 

 

 Problem nieodpowiednich zapasów w sto-

sunku do potrzeb przedsiębiorstwa był tym silniej-

szy, im w gorszej sytuacji ekonomicznej znajdowa-

ło się przedsiębiorstwo w III kw. 2003 r. (patrz Rys. 

92). W przypadku firm w bardzo złej sytuacji eko-

nomicznej (należy się liczyć z likwidacją przedsię-

biorstwa) 50% badanych zgłaszało problem nieod-

powiednich zapasów, a w przypadku firm w złej 

kondycji, lecz z realnymi szansami na przetrwanie 

35,6%. 32,3% respondentów opisujących swoją 

sytuację jako słabą oceniło stan zapasów jako nie-

odpowiedni do potrzeb przedsiębiorstwa. W przy-

padku firm w dobrej lub dość dobrej sytuacji eko-

nomicznej odsetek ten wynosił 8,6% i 16,1% od-

powiednio. W porównaniu do poprzedniego kwar-

tału, w grupie podmiotów oceniających sytuację 

jako bardzo złą nastąpiło znaczne zmniejszenie 

odsetka respondentów informujących o niedopaso-

waniu wielkości zapasów do potrzeb firmy (w II 

kw. 2003 r. – odsetek ten wynosił 70%). Z kolei w 

przypadku przedsiębiorstw oceniających sytuację 

jako złą, ale z realnymi szansami na poprawę, na-

stąpił wzrost odsetka grupy mówiącego o niedopa-

sowaniu zapasów do potrzeb firmy – wzrost z 

29,4% do 35,6%). Odnotowano także spadek o 4,5 

pkt. proc. liczby podmiotów, które oceniły swoja 

sytuację ekonomiczna jako dobrą i jednocześnie 

informowały o nieodpowiednim poziomie zapasów 

w stosunku do potrzeb. W pozostałych grupach 

firm nastąpiły nieznaczne zmiany, które nie były 

większe niż 1 pkt. proc. 
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Rys. 92 Zapasy w klasach skonstruowanych w oparciu o 
ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

 

Nadmierne zapasy odnotowano głównie w 

sekcji „Budownictwo”, „Handel i naprawy” oraz 

„Przetwórstwo przemysłowe”. W wymienionych 

sekcjach o nadmiernych zapasach poinformowało 

prawie co siódme przedsiębiorstwo. Z kolei w sek-

cji „Górnictwo i kopalnictwo”, „Poczta i telekomu-

nikacja”, „Pozostała działalność komercyjna” oraz 

„Pozostałe” wszystkie podmioty opisały stan swo-

ich zapasów jako wystarczający. O zbyt małych 

zapasach informowały przede wszystkim podmioty 

z sekcji „Rolnictwo i rybołówstwo” (50% bada-

nych).  
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Rys. 93 Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w podstawowych klasyfikacjach – oczekiwania na IV kw. 2003 r. 
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Rys. 94 Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych 
oraz trend tego wskaźnika (uzyskany metodą x11) 

 

 We wrześniu 2003 r. odnotowano niewielki 

wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych w sto-

sunku do czerwca br. Średnia wartość tego wskaź-

nika podniosła się z 77,6% do 78,4%. Wzrost zano-

towano również w porównaniu do analogicznego 

okresu ub. r. – o 2,3 punktu. W całej historii ba-

dań ankietowych23 nie odnotowano tak wysokie-

go poziomu tego wskaźnika. Mediana rozkładu 

stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych pozo-

stała na poziomie z poprzedniego kwartału – 80%24.  
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Rys. 95 Zmiana stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych 
na poziomie jednostkowym (niebieskie słupki wzrost w 
stosunku do poprzedniego kwartału, zielone słupki spadek, 
czerwona linia saldo – wzrost minus spadek) 

                                                           
23 Dane dot. mocy produkcyjnych dostępne są od IV kw. 1999 r. 
24 W całej historii badań ankietowych mediana tego rozkładu 
tylko raz (w marcu 2002 r.) przyjęła inną wartość (spadła wtedy 
do 75%). 
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Rys. 96 Rozkład wykorzystania mocy produkcyjnych we 
wrześniu 2002 r. (górny wykres), w czerwcu 2003 r. (środ-
kowy wykres) oraz w wrześniu 2003 r. (dolny wykres) 

 

 Średnia zmiana stopnia wykorzystania mocy 

produkcyjnych na poziomie przedsiębiorstwa była 

dodatnia i wyniosła 0,9 punktu proc. Wykorzysta-

nie mocy produkcyjnych wzrosło w grupie liczącej 

30,5% przedsiębiorstw; mediana rozkładu zmian 

stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w tej 

grupie wyniosła 10 punktów proc. Spadek wyko-

rzystania aparatu wytwórczego miał miejsce w 20% 

przedsiębiorstw; mediana rozkładu zmian stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych w tej grupie 

wyniosła minus 8 punktów proc. 

 Wśród ośmiu sekcji PKD najbardziej od-

czuwalny wzrost wykorzystania majątku wy-

twórczego odnotowano w sekcji „Budownictwo” (z 

74% na 82%). Po raz pierwszy od kilku kwartałów 

sekcja ta uplasowała się na czwartym, a nie na 

ostatnim miejscu pod tym względem. Na ostatnim 

miejscu, z największą ilością wolnych mocy pro-

dukcyjnych znalazła się sekcja „Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”. 

W relacji do analogicznego okresu ub.r. 

wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych zaob-

serwowano w sześciu sekcjach PKD, poza firmami 

transportowymi oraz przedsiębiorstwami z sekcji 

„Pozostałe”. Największy wzrost odnotowała sek-

cja „Górnictwo i kopalnictwo”.  
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Rys. 97 Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych 
w sekcjach PKD (górny rysunek) oraz zmiany tego poziomu 
w stosunku do pop.kw. oraz anal.kw.ub.r. (dolny rysunek) 
 

 Wykorzystanie aparatu wytwórczego udało 

się zwiększyć w zdecydowanej większości klas w 

próbie. Spadek dotknął: firmy należące do Skarbu 

Państwa, jednostki samorządowe, firmy prywatne 

krajowe (o 0,1 punktu), eksporterów nie zajmują-

cych się importem oraz przedsiębiorstwa zatrudnia-

jące do 50 osób.  

We wrześniu br. największy stopień wykorzystania 

majątku wytwórczego odnotowano w: przedsiębior-

stwach państwowych osób prawnych (średnio 

83,8%), u eksporterów o ponad 50% udziale eks-

portu w przychodach (średnio 83,5%), w jednost-

kach zatrudniających ponad 1999 osób (średnio 

82,1%) oraz w firmach zadłużonych z tytułu kredy-
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tów zagranicznych (średnio 81,6%). Najwięcej 

wolnych mocy miały: jednostki samorządowe (wy-

korzystanie mocy produkcyjnych wyniosło średnio 

71,7%), firmy należące do Skarbu Państwa (średnio 

74,8%), przedsiębiorstwa nie korzystające z kredy-

tów bankowych (średnio 74,8%) oraz firmy zorien-

towane wyłącznie na rynek krajowy (brak importu i 

brak eksportu – średnio 75,3%). 

 Tradycyjnie już, analiza wariancji potwier-

dziła istnienie istotnych różnic między stopniem 

wykorzystania mocy produkcyjnych a poziomem 

zapasów. Jednak w odróżnieniu od wyników uzy-

skanych w poprzednich edycjach szybkiego moni-

toringu, we wrześniu br. największym stopniem 

wykorzystania potencjału wytwórczego (średnio 

80,1%) charakteryzowały się przedsiębiorstwa, 

które określiły poziom zapasów jako zbyt duży w 

relacji do swoich potrzeb25. 

 Analiza danych wykazała, że: po pierwsze, 

w grupie firm, które zwiększyły wykorzystanie 

majątku wytwórczego nadmierne zapasy miało 

13,7% respondentów – a więc w sumie niewielki 

odsetek przedsiębiorstw. 

Po drugie, w grupie tej (tzn., w przedsiębiorstwach, 

w których wykorzystanie mocy wzrosło, a zapasy 

były zbyt duże w stosunku do potrzeb) ocena stanu 

zapasów pogorszyła się w co trzeciej firmie (w 

czerwcu firmy te oceniły poziom zapasów jako 

właściwy). Były to zatem jednostki, które produ-

kowały głównie na zapas. 

Po trzecie, respondenci notujący wzrost wykorzy-

stania mocy produkcyjnych i nadmierne zapasy 

częściej obserwowali pogorszenie sytuacji (14,3% 

grupy) niż jej poprawę (9,5%). 

 

 

Tab. 9 Oceny poziomu zapasów oraz zmiany sytuacji w 
przedsiębiorstwach notujących wzrost wykorzystania mocy 
produkcyjnych (dane w %; pola żółte – niekorzystne oceny 
                                                           
25 We wszystkich poprzednich edycjach szybkiego monitoringu 
najmniej wolnych mocy miały przedsiębiorstwa, które uznały 
poziom zapasów za właściwy. 

lub zmiany ocen; pola zielone – korzystne oceny bądź zmia-
ny) 

zbyt duży poziom zapasów właściwy poziom zapasów 
13,7 64,1 

ocena zapasów w pop. kw.  
zbyt 
duże 

właści
we1) 

nie 
dotyczy zbyt 

du-
że2) 

wła-
ściwe 

zbyt 
ma-
łe2) 

nie 
doty
czy 

65,0 30,0 5,0 9,2 75,5 4,1 11,2 
zmiana sytuacji w stosunku do pop. kw. 

popra
wa 

bez 
zmian 

pogor-
szenie 

po-
prawa 

bez 
zmian 

pogorsze-
nie 

9,5 76,2 14,3 13,3 83,7 3,1 
1) firmy, które najpierw oceniają poziom zapasów jako właściwy, 
a później jako zbyt duży produkują na zapas 
2) poprawa oceny poziomu zapasów świadczy o poprawie sytuacji 
przedsiębiorstwa  
 

 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w 

przedsiębiorstwach, które we własnej ocenie 

utrzymywały prawidłowy poziom zapasów wynio-

sło średnio 79,4%. Najwięcej wolnych mocy w tej 

klasyfikacji miały firmy, które zgodnie z własną 

oceną utrzymywały zbyt niski poziom zapasów 

(średni stopień wykorzystania majątku wytwórcze-

go wyniósł w tej grupie 66,9%).  
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III ...666...    KKKrrreeedddyyyttt    bbbaaannnkkkooowwwyyy,,,    ppp łłłyyynnnnnnooośśśććć ,,,    sss tttooopppaaa   ppprrroooccceeennntttooowwwaaa   

 

I.6.1. POPYT NA KREDYT 

 

 Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw 

wskazują na możliwość osłabienia popytu na 

kredyt w IV kw. 2003 r. W większości przypad-

ków zjawisko to może mieć charakter sezonowy, 

gdyż w ostatnim kwartale roku obserwujemy zwy-

kle wyraźny spadek zainteresowania kredytem. 

Jednak odnotowany w ostatnich badaniach odsetek 

przedsiębiorstw planujących obniżenie zadłuże-

nia kredytowego w ciągu kwartału jest najwyż-

szy w historii naszych badań (prognozy zadłużenia 

kredytowego przedsiębiorstw monitorowane są 

przez NBP od II kw. 2000 r.). Również saldo pro-

gnoz wzrostu i spadku zadłużenia kredytowego 

(Rys. 99) spadło do nie notowanego wcześniej 

niskiego poziomu, co wskazuje na znaczna przewa-

gę przedsiębiorstw redukujących zadłużenie wobec 

banków nad grupą podmiotów zgłaszających 

zwiększone zapotrzebowanie na kredyt. 

 Obniżenie stanu kredytów w IV kw. 2003 r. 

planowało 46% respondentów posiadających zadłu-

żenie kredytowe w bankach (a 35% wszystkich 

respondentów), czyli o ponad 5 pkt. proc. więcej 

niż w prognozach na III kw. tego roku, i o 4 pkt. 

więcej niż w ostatnim kwartale 2002 r. (Rys. 98). 

Większość przedsiębiorców obniży zadłużenie 

kredytowe swojego przedsiębiorstwa tylko w nie-

wielkim stopniu. Istotniejszego zmniejszenia 

poziomu kredytów dokona grupa 16% kredyto-

biorców, ale trzeba podkreślić, że udział tej gru-

py w ciągu kwartału wzrósł najwyraźniej, przy-

rastając w stosunku do wyników poprzedniego 

badania aż o 5 pkt. proc. Zadłużenie kredytowe 

zwiększy co czwarte spośród przedsiębiorstw ko-

rzystających z kredytów (a co piąte w całej próbie), 

ale tylko co dziesiąte określiło skalę tego wzrostu 

jako znaczącą. Pozostałe 28% badanych kredyto-

biorców nie przewiduje zmian dotychczasowego 

poziomu zadłużenia kredytowego w perspektywie 

najbliższego kwartału. 
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Rys. 98 Planowana zmiana zadłużenia kredytowego w per-
spektywie kwartału. Grupa przedsiębiorstw korzystających z 
kredytów. 
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Rys. 99 Różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw pro-
gnozujących (mały, bądź znaczny) wzrost i odsetkiem planu-
jących (mały, bądź znaczny) spadek poziomu zadłużenia 
kredytowego w perspektywie kwartału. Grupa przedsię-
biorstw korzystających z kredytów. 

 

 Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw 

zgodne są z danymi bilansowe skonsolidowanego 

systemu bankowego. Roczna dynamika należności 

banków od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i 

pożyczek wykazuje bowiem trend malejący. Z 

bilansu banków wynika, że najgłębszy spadek w 

ujęciu rocznym objął należności krótkotermino-

we, w tym zwłaszcza należności walutowe.  

Zwiększona skłonność do redukowania zadłu-

żenia kredytowego w IV kw. 2003 r. poza sezono-
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wością tego zjawiska (ostatni kwartał roku zamyka 

często okres rozliczeniowy kredytów) może wiązać 

się m.in. także z: 

 niekorzystnymi dla przedsiębiorstw posia-

dających walutowe zadłużenie kredytowe 

zmianami kursów walut (wzmacnianie się 

kursu euro), co wpłynęło na przyspiesze-

nie spłaty tych zobowiązań, 

 słabnącego przekonania o dalszym obni-

żaniu stóp procentowych. 

 

W okresie szybkiego obniżania stóp procento-

wych tj od początku 2001 r., przedsiębiorstwa dość 

zgodnie (tzn. w próbie utrzymywał się wysoki od-

setek podmiotów o podobnych poglądach) oczeki-

wały kontynuacji polityki obniżania stóp. W III kw. 

2003 r. respondenci zdecydowanie skorygowali 

swoje dotychczasowe prognozy co do zmian 

oprocentowania kredytów, nie spodziewając się 

już dalszych obniżek a raczej stabilizacji pozio-

mu oprocentowania. Na poziomie danych jednost-

kowych korelacji oczekiwań respondentów odno-

śnie zmian poziomu stóp procentowych z ich pla-

nami zmian poziomu zadłużenia kredytowego nie 

była jednak jednoznaczna (Tab. 10). Oczekiwania 

dalszego spadku oprocentowania, mierzone udzia-

łem przedsiębiorstw o takich przekonaniach, wcale 

nie były silniejsze wśród firm planujących zwięk-

szyć zadłużenie kredytowe a wśród przedsiębiorstw 

redukujących i stabilizujących poziom zobowiązań 

wobec banków. Z drugiej strony dodatkowe kredy-

ty częściej będą zaciągały przedsiębiorstwa przewi-

dujące wzrost stóp procentowych niż ich spadek 

(choć trzeba tu uwzględnić, że mówimy tu o dwóch 

grupach o nieporównywalnych udziałach liczeb-

nych w próbie, gdyż grupa podmiotów spodziewa-

jących się wzrostu stóp stanowiła tylko niewielki 

odsetek próby).  

duży
wzrost

kredytów

słaby
wzrost

bez zmian słaby
spadek

duży
spadek

wzrost

bez zmian

spadek stóp
procentowych

procent próby 0,0-2,5 2,5-5,0 5,0-7,5
7,5-10,0 10,0-12,5 12,5-15,0

 

Rys. 100 Planowana zmiana poziomu zadłużenia a przewi-
dywana zmiana komercyjnych stóp procentowych. Prognoza 
na IV kwartał 2003 r. Procent w grupie przedsiębiorstw 
korzystających z kredytów. 

Tab. 10 Planowana zmiana poziomu zadłużenia a przewidy-
wana zmiana komercyjnych stóp procentowych. Grupa 
przedsiębiorstw korzystających z kredytów. Prognoza na IV 
kwartał 2003 r.  

Prognozowana zmiana stóp procentowych Zmiana 
poziomu 
kredytów wzrost bez zmian spadek  Suma 

%w

26 2,1 62,5 35,4 100,0duży wzrost 

%k 6,3 11,0 10,0 10,5

%w 9,0 59,7 31,3 100,0
słaby wzrost 

%k 37,5 14,7 12,4 14,6

%w 0,0 62,6 37,4 100,0
bez zmian 

%k 0,0 30,0 28,8 28,5

%w 5,7 57,4 36,9 100,0
słaby spadek 

%k 50,0 29,7 30,6 30,7

%w 1,4 55,6 43,1 100,0
duży spadek 

%k 6,3 14,7 18,2 15,7

%w, Razem 3,5 59,5 37,0 100,0

 

 

OBSZARY ZMIAN POZIOMU ZADŁUŻENIA 

KREDYTOWEGO. 

 

 Saldo prognoz27 zadłużenia kredytowego na 

IV kw. 2003 r. było ujemne we wszystkich podsta-

wowych przekrojach zaprezentowanych na Rys. 

101.  

 

                                                           
26 %w –udział procentowy grupy w wierszu, %k - udział procen-
towy grupy w kolumnie 
27 W tym rozdziale połączono odpowiedzi przedsiębiorstw 
prognozujących małe i duże zmiany zadłużenia kredytowego. 
Prognozy wskazują kierunek zmian, bez względu na ich skalę. 
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Rys. 101 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a pro-
gnoza stanu zadłużenia kredytowego na IV kwartał 2003 r. 
Pełna próba. Oś pozioma: odsetek prognoz wzrostu kredytu 
w grupie minus udział prognoz spadku kredytu.  

 

Zgodnie z prognozami ankietowanych redukcje 

zadłużenia kredytowego w IV kw. 2003 r. mogą 

być bardziej widoczne: 

• podobnie jak i w poprzednim kwartale - 

wśród przedsiębiorstw posiadających 

kredyty dewizowe (zanotowano tutaj 

najwyższe ujemne saldo prognoz zadłuże-

nia kredytowego, może mieć to związek z 

wpływem wzrostu kursu euro na pogor-

szenie sytuacji tej grupy przedsiębiorstw),  

• w przedsiębiorstwach największych pod 

względem przychodów (notowanych na 

liście 500 Rzeczpospolitej za 2002 r.), jak 

i i pod względem zatrudnienia - nieco 

częściej zadłużenie kredytowe będą redu-

kowały bowiem przedsiębiorstwa o więk-

szym zatrudnieniu niż firmy małe (w po-

przednim badaniu zróżnicowanie sald 

pomiędzy tymi grupami przedsiębiorstw 

nie było istotne). 

• w grupie firm nie prowadzących inwesty-

cji,  

• wśród eksporterów. 

 

W ciągu ostatniego kwartału przewaga przedsię-

biorstw zmniejszających poziom zadłużenia kredy-

towego najbardziej powiększyła się w grupie im-

porterów, przedsiębiorstw z listy 500, oraz ekspor-

terów. 

 

Tab. 11 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a progno-
za stanu zadłużenia kredytowego na IV kwartał 2003 r. 
(Pełna próba, udział odpowiedzi w grupie w %).  

 

wzrost 
kredy-
tów 

bez 
zmian  

spa-
dek 
kredy-
tów 

nie 
doty-
czy razem

publiczne 19,0 21,5 33,1 26,4 100,0

niepubliczne 19,7 21,8 35,7 22,8 100,0
ma kredyt dewi-
zowy 20,4 23,4 55,2 1,0 100,0
nie ma kred. 
dewizowych. 19,1 20,8 26,1 34,0 100,0

inwestorzy 21,3 22,9 35,7 20,1 100,0

nieinwestorzy 14,9 19,6 35,7 29,8 100,0

eksporterzy 17,9 21,6 36,9 23,6 100,0

nieeksporterzy 21,5 23,1 33,1 22,3 100,0

importerzy  19,2 23,1 34,9 22,8 100,0

nieimporterzy 19,8 19,8 37,2 23,3 100,0
małe (max. 100 
pracown.) 19,4 17,4 32,3 31,0 100,0
duże (pow. 100 
pracowników) 19,3 23,4 36,6 20,7 100,0

lista 500 16,2 27,6 41,9 14,3 100,0

reszta 20,2 20,6 34,1 25,1 100,0

OGÓŁEM 19,5 21,8 35,4 23,3 100,0
 

POPYT NA KREDYT A SYTUACJA EKONOMICZNA 
PRZEDSIĘBIORSTW. 
 

 Od drugiego kwartału 2002 r. w próbie utrzy-

mywała się wyraźna przewaga salda pozytywnych i 

negatywnych ocen własnej sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstwa w grupie podmiotów planujących 

zwiększenie zadłużenia kredytowego nad saldem 

tych ocen w pozostałej grupie badanych (Rys. 102). 

Według wyników ostatniego monitoringu przed-

siębiorstwa zgłaszające zwiększone zapotrzebo-

wanie na finansowanie kredytem bankowym na 

IV kw. 2003 r. nie wyróżniały się już w próbie 

lepszą oceną sytuacji bieżącej, chociaż nadal 
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posiadają dużo korzystniejsze perspektywy 

zmian elementów tej sytuacji w horyzoncie naj-

bliższego kwartału (Rys. 104, Rys. 105, Rys. 

106.).  
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Rys. 102 Przewaga przedsiębiorstw o dobrej ocenie własnej 
kondycji nad przedsiębiorstwami o słabej ocenie - w grupie 
kredytobiorców planujących znaczne zwiększenie kredytów 
w perspektywie kwartału - i wśród pozostałych przedsię-
biorstw. Przewaga liczona jako saldo udziału ocen pozytyw-
nych i negatywnych (w pkt. proc.). 

 

 W najlepszej sytuacji ekonomicznej w III 

kw. 2003 r., według własnej oceny, znajdowały się 

przedsiębiorstwa nie planujące większych zmian 

poziomu kredytów, oraz firmy w ogóle nie korzy-

stające z kredytów bankowych, choć w ostatniej z 

wymienionych grup poza wysokim udziałem przed-

siębiorstw o wysokich samoocenach zanotowano 

równocześnie znaczny odsetek firm gorszych. 
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Rys. 103 Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw a planowane 
zmiany poziomu zadłużenia kredytowego w perspektywie IV 
kwartału 2003 r. 

Przedsiębiorstwa zgłaszających zwiększone 

zapotrzebowanie na finansowanie kredytowe 

utrzymały natomiast przewagę w ocenach perspek-

tyw zmian sytuacji ekonomicznej swojego przed-

siębiorstwa (Rys. 104).  
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Rys. 104 Przewaga przedsiębiorstw prognozujących poprawę 
kondycji w ciągu kwartału nad przedsiębiorstwami progno-
zującymi pogorszenie - w grupie kredytobiorców planują-
cych znaczne zwiększenie kredytów w perspektywie kwarta-
łu - i wśród pozostałych przedsiębiorstw. Przewaga liczona 
jako saldo udziału prognoz poprawy i prognoz pogorszenia 
(w pkt. proc.). 

 

O potencjale tej grupy kredytobiorców mogą 

świadczyć ich lepsze, na tle pozostałych grup re-

spondentów, przewidywania dotyczące wielu istot-

nych obszarów ich działalności. Pomimo ostroż-

nych ocen sytuacji bieżącej nadal jest to bowiem 

grupa przedsiębiorstw o lepszych prognozach 

wzrostu produkcji, eksportu, zatrudnienia, czy 

inwestycji (Rys. 105). Przedsiębiorstwa planujące 

znaczne zwiększenie zadłużenia kredytowego dy-

stansują także pozostałą część respondentów pod 

względem prognoz popytu na własne produkty 

(Rys. 106). W podgrupie takich kredytobiorców 

przedsiębiorcy częściej przewidują wzrost niż spa-

dek popytu w kwartalnej perspektywie, podczas 

gdy wśród pozostałych podmiotów utrzymuje się 

długotrwała już odwrotna relacja i zdecydowanie 

dominują prognozy spadku popytu.  
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Rys. 105 Elementy oceny sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstw a prognoza stanu zadłużenia kredytowego na III 
kwartał 2003 r. Oś pozioma: udział procentowy grup. 
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Rys. 106 Przewaga przedsiębiorstw przewidujących wzrost 
popytu w kolejnym kwartale nad przedsiębiorstwami oba-
wiającymi się spadku popytu - w grupie kredytobiorców 
planujących znaczne zwiększenie kredytów w perspektywie 
kwartału - i wśród pozostałych przedsiębiorstw. Przewaga 
liczona jako saldo udziału prognoz wzrostu i spadku popytu 
(w pkt. proc.). 
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I.6.2. TRAFNOŚĆ PROGNOZ 

ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO. 

 

 Zbadano jakość kwartalnych prognoz po-

ziomu zadłużenia kredytowego ogółem badanych 

przedsiębiorstw. Prognoza dotycząca zmiany po-

ziomu kredytów każdego respondenta została zwe-

ryfikowana w oparciu o odnotowane w kolejnym 

badaniu zmiany udziału poziomu kredytów ogółem 

w strukturze źródeł finansowania. Jest to zatem 

ocena obarczona pewnym błędem, ponieważ zmia-

ny poziomu zadłużenia kredytowego nie muszą 

mieć równoległego efektu w postaci zmian w struk-

turze źródeł finansowania, gdy szybciej niż wiel-

kość kredytów zmieni się poziom innych źródeł 

finansowania. 

 Tak wyliczona ocena wykazuje, że choć 

następuje tu w czasie pewna poprawa, to jednak 

badane przedsiębiorstwa mają dość słabą zdolność 

szacowania swojego zapotrzebowania na kredyt w 

kwartalnym horyzoncie. W III kw. 2003 r. zaledwie 

co drugi z badanych odnotował zmianę udziału 

kredytów w strukturze źródeł finansowania zgodną 

z prognozą zgłoszoną kwartał wcześniej (Rys. 107). 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

200003 200004 200101 200102 200103 200104 200201 200202 200203 200204 200301 200302 200303

prognoza wzrostu kredytów bez zmian prognoza spadku nie korzysta z kredytu OGÓŁEM  

Rys. 107 Ocena trafności kwartalnych prognoz zadłużenia 
kredytowego. Udział liczbowy trafnych prognoz w poszcze-
gólnych grupach prognoz (w %). Prognoza dotycząca prze-
widywanej zmiany poziomu kredytów określona została jako 
trafna jeśli była zgodna z faktycznie odnotowaną zmianą 
udziału kredytu wśród źródeł finansowania.  

 

Najmniejszą sprawdzalność miały prognozy wzro-

stu stanu zadłużenia kredytowego. Tylko 30% 

przedsiębiorstw planujących na III kw. 2003 r. 

zwiększenie zadłużenia kredytowego faktycznie 

odnotowało wzrost udziału kredytów wśród innych 

źródeł finansowania. W największym stopniu zaś 

sprawdzały prognozy przedsiębiorstw, które nie 

przewidywały wykorzystania kredytów bankowych.  

 

 

I.6.3. KREDYTY DEWIZOWE  

 

 Od II kw. 2001 r. udział podmiotów finan-

sujących się kredytami dewizowymi stopniowo 

spada. W trzecim kwartale 2003 r. kredytami de-

wizowymi finansowało się 33% respondentów 

(Rys. 108). 
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Rys. 108 Udział przedsiębiorstw korzystających z kredytów 
dewizowych (bankowych i pozabankowych). 

 

 

Prognozy zobowiązań dewizowych 

 

 W badanej próbie od początku badania tego 

zagadnienia, czyli od II kw. 2000 r., przeważają 

prognozy redukcji zobowiązań dewizowych, co 

więcej - ich udział zwiększa się (Rys. 109). Pro-

gnozy te zgodne są więc z danymi z bilansów ban-

ków, na podstawie których również obserwuje się 

malejące tempo przyrostu krótkoterminowych na-

leżności walutowych banków od przedsiębiorstw, a 

od połowy 2002 r. nawet ich nominalny spadek. 
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Rys. 109 Udział przedsiębiorstw planujących redukcję zo-
bowiązań dewizowych w perspektywie kwartału. Podgrupa 
przedsiębiorstw posiadających zobowiązania dewizowe=100.  

 

 Na IV kwartał 2003 r. zmniejszenie stanu 

zobowiązań dewizowych zapowiedziało ponad 67% 

badanych posiadających takie zobowiązania (a 20% 

pełnej próby), czyli prawie o 7 pkt. proc. więcej niż 

w poprzednim kwartale. Wzrostu zadłużenia dewi-

zowego można spodziewać się już tylko w przy-

padku 10% przedsiębiorstw korzystających z tej 

formy finansowania (w poprzednim kwartale grupa 

ta liczyła 15%, por. Rys. 110). Po trzech kwarta-

łach stabilności rozkładu prognoz zobowiązań 

dewizowych nastąpiło więc znaczne przesunięcie 

preferencji respondentów w kierunku ograni-

czania zobowiązań dewizowych (Rys. 110). 
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Rys. 110 Prognozowane w perspektywie kwartału zmiany 
zadłużenia z tytułu kredytów dewizowych (podpopulacja 
przedsiębiorstw wykazujących zadłużenie dewizowe). 

 

 Spadek zainteresowania kredytami dewizo-

wymi następował w warunkach malejących śred-

nich stóp oprocentowania dla kredytów dewizo-

wych oraz znacznego umacniania się euro (Rys. 

124). 

 Rozkład indywidualnych wskaźników dy-

namiki zobowiązań dewizowych prognozowanej na 

IV kw. 2003 r. był przesunięty w lewo względem 

rozkładu prognoz na III kw. br. (Rys. 111). Na 

podstawie danych jednostkowych można szacować, 

że skala planowanych redukcji zobowiązań w IV 

kwartale 2003 r. na poziomie poszczególnych pod-

miotów wyniesie ok. 5%. Mediana rozkładu pro-

gnozowanych przyrostów zadłużenia dewizowego 

wyniosła około 96% (mediana w grupie zmniejsza-

jących zadłużenie dewizowe – 90%, w grupie 

zwiększających takie zadłużenie – 106%)28. Jedynie 

w przypadku 4% kredytobiorców dynamika przyro-

stu kredytów dewizowych przekroczy 20%29. 

 

 

Rys. 111 Rozkład prognozowanej w perspektywie kwartału 
dynamiki przyrostu dewizowego zadłużenia kredytowego. 
Prognoza na III (wykres górny ) i IV (wykres dolny) kwartał 
2003 r.30 

 

 

Jakość prognoz zobowiązań dewizowych 

 

 Jakość prognoz odnośnie poziomu zobowią-

zań walutowych ankietowanych przedsiębiorstw 

można określić jako słabą. Aby ocenić jakość pro-

gnoz poziomu zadłużenia dewizowego wybrano z 

próby ok. 120 przedsiębiorstw uczestniczących w 
                                                           
28 Średnia dynamika została policzona dla wartości z przedziału 
(0,160). 
29 Włączono tu również przypadki pominięte przy liczeniu 
średniej. 
30 Rozkład dynamik dla wartości z przedziału (0,160). 
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kolejnych ostatnich czterech badaniach i posiadają-

cych zobowiązania dewizowe wobec instytucji 

finansowych. Dla każdej firmy policzono wskaźnik 

mierzący relację pomiędzy faktycznym poziomem 

zobowiązań a prognozą poziomu zobowiązań sfor-

mułowaną we wcześniejszej edycji badań. Wyniki 

tej analizy prezentuje Tab. 12. Jedynie 40% przeba-

danych w ten sposób przedsiębiorstw popełniło w 

prognozach na III b.r. błąd nieprzekraczający +/-

5%. Trudno było także utrzymać taki poziom błędu 

w pełnym badanym okresie. Przedsiębiorstwa, 

którym się to udało, stanowiły marginalny odsetek 

próby. Błąd rzędu +/-10% w ciągu trzech kwarta-

łów utrzymało 26% badanych.  

W prognozach na III kw. 2003 r. przeważa-

jąca część przedsiębiorstwa popełniła błąd niedo-

szacowania, decydując się faktycznie na wyższy 

poziom zadłużenia dewizowego niż wynikało z ich 

przewidywań formułowanych kwartał wcześniej 

(stało się tak aż w 53% przypadków). 

Tab. 12 Jakość prognozy poziomu zobowiązań dewizowych 
w grupie przedsiębiorstw uczestniczących w czterech ostat-
nich edycjach badań. 

Udział liczby podmiotów w próbie. 
Prognoza na: 

relacja faktycznych 
zobowiązań 
do prognozy I kw. 2003 r II kw. 2003 r III kw. 2003 r.

<,<50) 10,2 11,5 7,6 

<50,60) 1,6 0,0 1,7 

<60,70) 3,1 0,8 2,5 

<70,80) 1,6 1,6 5,0 

<80,90) 3,1 4,1 4,2 

<90,95) 3,1 5,7 4,2 

<95,100) 9,4 14,8 21,8 

<100,105) 17,3 20,5 18,5 

<105,110) 19,7 12,3 10,1 

<110,120) 7,9 9,0 7,6 

<120,130) 7,9 2,5 4,2 

<130,140) 1,6 1,6 0,0 

<140,150) 1,6 3,3 0,8 

<150,>=150) 11,8 12,3 11,8 
Suma końcowa 100,0 100,0 100,0 

 

I.6.4. ROZLICZENIA DEWIZOWE. 

 

W III kw. 2003 r. ponad 17% respon-

dentów wykonywało rozliczenia z krajowymi 

podmiotami denominowane w walutach obcych, 

ale w większości przypadków transakcje takie 

wydarzały się sporadycznie (Rys. 112).  
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Rys. 112 Częstotliwość dokonywania rozliczeń z podmiotami 
krajowymi w walutach obcych. Oś pozioma: udział liczbowy 
grupy w%. III kw. 2003 r. 

 

Płatności w walutach obcych wykonywane by-

ły przez badane przedsiębiorstwa najczęściej z 

tytułu obsługi kredytów dewizowych i zaku-

pu/sprzedaży walut obcych. Poza tymi najbardziej 

typowymi sytuacjami rozliczenia dewizowe stoso-

wane były także m.in. (Rys. 113): 

 przez przedsiębiorstwa wykorzystujące 

pośrednictwo podmiotów krajowych w 

transakcjach importowych i eksportowych. 

Występowanie tego rodzaju rozliczeń 

zgłosiło 30% podmiotów w podgrupie 50 

firm stosujących rozliczenia w innych oko-

licznościach niż zakup walut i obsługa za-

dłużenia dewizowego. 

 przy realizacji umów, w których cena do-

stawy wyrażana jest w walutach, ale walu-

tą rozliczeniową pozostaje pln. Rozwiąza-

nia takie są stosowane jako element walki 

konkurencyjnej z zagranicznymi dostaw-

cami na rynek krajowy, często także jako 

instrument neutralizowania ryzyka walu-

towego. 
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 ze względu na wymagania stawiane przez 

kontrahentów. 

 w transakcjach z podmiotami krajowymi, 

w których ze względu na ograniczanie ry-

zyka zmian kursów walutą rozliczeniową 

jest waluta obca. 
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Rys. 113 Okoliczności rozliczeń z podmiotami krajowymi w 
walutach obcych. Podgrupa 50 przedsiębiorstw, które podały 
inne niż zakup walut obcych lub obsługa kredytów waluto-
wych powody stosowania takich rozliczeń. Oś pozioma: 
udział wskazań w podgrupie. Przedsiębiorstwo mogło wy-
mienić kilka wariantów – stąd udziały na wykresie nie sumu-
ją się do 100%. III kw. 2003 r. 

 

 Jak wynika z badań podmiotami, z jakimi 

przedsiębiorstwa najczęściej rozliczają się w 

walutach obcych, są banki – odpowiedzi takiej 

udzieliło 60% respondentów stosujących rozlicze-

nia dewizowe (a 15% pełnej próby). Ten wysoki 

udział banków wśród podmiotów, z jakimi doko-

nywane są płatności dewizowe, wiąże się z obecno-

ścią w próbie dużej grupy firm korzystających z 

kredytów dewizowych31. Rozliczenia walutowe w 

transakcjach z innymi przedsiębiorstwami prowadzi 

około 26% ankietowanych spośród wszystkich 

informujących o występowaniu płatności w walu-

tach obcych, a 6% pełnej próby. Gdyby jednak 

analizować grupę tylko takich podmiotów, które nie 

posiadały zadłużenia dewizowego, wówczas udział 
                                                           
31 Udział ten byłby jeszcze wyższy (75%) gdyby skorygować 
część odpowiedzi firm o których wiadomo, że korzystają z 
kredytów dewizowych, a które nie udzieliły odpowiedzi na 
pytanie o rodzaj podmiotu z jakim stosują rozliczenia dewizowe. 

przedsiębiorstw rozliczających się w walutach 

obcych z innymi przedsiębiorstwami wzrósłby do 

ponad 40%. 
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Rys. 114 Podmioty krajowe, z jakimi badane przedsiębior-
stwa prowadzą rozliczenia dewizowe. Oś pozioma: udział 
liczbowy grupy w%. Podgrupa przedsiębiorstw informują-
cych o przeprowadzaniu rozliczeń w walutach obcych. III 
kw. 2003 r.  

 

Praktyki rozliczeń walutowych z pod-

miotami krajowymi w badanej próbie mają już 

długoletnią tradycję. Co drugi z badanych dekla-

rował, że transakcji takich dokonuje od 5 lat lub 

nawet dłużej. W okresie ostatnich kilkunastu lat 

widoczne są dwa okresy, w których przybywało 

przedsiębiorstw stosujących waluty obce w rozli-

czeniach krajowych, pierwszy miał miejsce pięć lat 

temu, drugi – dwa lata temu (Rys. 115).  
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Rys. 115 Od jak dawna przedsiębiorstwa rozliczają się z 
podmiotami krajowymi w walutach obcych. Oś pionowa: 
udział liczbowy grupy w %. 

 Opinie ankietowanych na temat potrzeby 

wprowadzenia powszechnych regulacji zezwalają-

cych na prowadzenie rozliczeń w walutach obcych 
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między przedsiębiorstwami były podzielone, a 

znaczna część badanych wstrzymała się od wyraże-

nia zdecydowanego stanowiska. Padło tutaj tyle 

samo głosów popierających ideę liberalizacji w 

obrocie dewizowym pomiędzy przedsiębiorstwami, 

jak i jej przeciwnych (po 31% głosów).  
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Rys. 116 Opinia na temat propozycji wprowadzenia po-
wszechnych regulacji pozwalających na prowadzenie rozli-

czeń dewizowych pomiędzy przedsiębiorstwami. III kw. 2003 
r. 

 Poparcie dla koncepcji uwolnienia obrotu 

dewizowego pomiędzy przedsiębiorstwami krajo-

wymi najczęściej zgłaszały przedsiębiorstwa posia-

dające zobowiązania dewizowe, oraz firmy prowa-

dzące wymianę handlową z zagranicą (Rys. 116). 

Przewaga głosów przeciwnych wprowadzenia ta-

kich regulacji widoczna była natomiast wśród 

przedsiębiorstw nieimportujących, nieeksportują-

cych, nieprowadzących inwestycji, nieposiadają-

cych zobowiązań dewizowych oraz w sektorze 

publicznym.  

 

 

 

23,5
32,7 31,5

41,8

24,9
34,8

20,4

39,2

18,0

41,9

16,8
27,5 31,9 36,8

29,6 30,7

-38,3
-29,5 -31,7 -30,5 -28,9 -33,2 -30,3 -33,3 -30,1 -32,6 -29,5 -33,6

-26,2
-33,3 -28,4 -32,0 -31,4

28,4

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

pu
bl

ic
zn

e

ni
ep

ub
lic

zn
e

kr
ed

yt
ob

io
rc

y

ni
ek

re
dy

to
bi

or
cy

m
a 

kr
ed

yt
de

w
iz

ow
y

ni
e 

m
a 

kr
ed

yt
ów

de
w

iz
ow

yc
h

in
w

es
to

rz
y

ni
ei

nw
es

to
rz

y

ek
sp

or
te

rz
y

ni
ee

ks
po

rte
rz

y

im
po

rte
rz

y 

ni
ei

m
po

rte
rz

y

m
ał

e 
(m

ax
. 1

00
pr

ac
ow

ni
kó

w
)

du
że

lis
ta

 5
00

re
sz

ta

O
G

Ó
ŁE

M

t ak, należy wprowadzić regulację nie saldo

 

Rys. 117 Poparcie dla propozycji wprowadzenia powszechnych regulacji pozwalających na prowadzenie rozliczeń dewizowych 
pomiędzy przedsiębiorstwami w podstawowych przekrojach. Oś pionowa: udział głosów za, przeciw i saldo odpowiedzi (w%). III 
kw. 2003 r.  

 

I.6.5. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW 

W drugim kwartale 2003 r. utrzymywała się, 

zainicjowana w początku 2001 r., spadkowa ten-

dencja oprocentowania złotowego zadłużenia 

kredytowego wykorzystywanego przez ankietowa-

ne przedsiębiorstwa. Tempo obniżek stóp procen-

towych, zwłaszcza dla kredytów długoterminowych 
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od początku 2003 r. wyraźniej jednak już słabnie 

(Rys. 118, Rys. 119, Rys. 120). W III kw. 2003 r. 

zanotowano również spadek stawek procentowych 

dla kredytów dewizowych (Rys. 124). 
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Rys. 118 Oprocentowanie złotowych kredytów krótkotermi-
nowych i jego prognozy. Średnia stopa procentowa (zielona 
linia ze znacznikami) w paśmie pomiędzy średnią stopą 
minimalną i maksymalną. Średnia prognozowana stopa w 
paśmie +/- STD. 

stopy procentowe od złotowych kredytów długoterminowych
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Rys. 119 Oprocentowanie złotowych kredytów długotermi-
nowych i jego prognozy. Średnia stopa procentowa (zielona 
linia ze znacznikami) w paśmie pomiędzy średnią stopą 
minimalną i maksymalną. Średnia prognozowana stopa w 
paśmie +/- STD. 
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Rys. 120 Dynamika zmiany średniego oprocentowania kre-
dytów krótko- i długoterminowych (kwartał poprzedni = 
100). 
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Rys. 121 Dynamika zmiany średniego oprocentowania kre-
dytów krótko- i długoterminowych (analogiczny okres roku 
poprzedniego  =100). 

 

Rys. 122 Rozkład średniego oprocentowania kredytów krót-
koterminowych w II kw. 2003 r. (górny wykres) i III kw. 
2003 r. Pionowymi liniami wyznaczono przedział pomiędzy 
średnią (dla III kw. 2003 r.) stopą minimalną a maksymal-
ną32. 

                                                           
32 Stopa minimalna – najniższa stopa od kredytu wykorzystywa-
nego w ciągu danego kwartału, stopa – maksymalna, najwyższa 
stopa. 
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Rys. 123 Rozkład średniego oprocentowania kredytów dłu-
goterminowych w II kw. 2003 r. (górny wykres) i III kw. 
2003 r. Pionowymi liniami wyznaczono przedział pomiędzy 
średnią (dla III kw. 2003 r.) stopą minimalną a maksymalną. 

 

 W trzecim kwartale 2003 r. średnia stopa 

procentowa od złotowych kredytów krótkotermi-

nowych spadła do poziomu 7,3%. W ciągu kwarta-

łu średnie oprocentowanie kredytów krótkotermi-

nowych spadło o 0,6 punktu procentowego,. Spa-

dek ten, co do skali, był mniejszy niż w kwartale 

poprzednim i mniejszy też, niż spodziewali się 

respondenci. 

 Zdecydowanie zmniejszyło się tempo spadku 

oprocentowania złotowych kredytów długotermi-

nowych. W III kw. 2003 r. respondenci za wyko-

rzystywane kredyty długoterminowe płacili średnio 

7,2%, czyli tylko o 0,15 pkt. mniej niż w II kwarta-

le b.r. Respondenci oczekiwali tu tymczasem spad-

ku nawet poniżej 7 pkt. proc.  

 Oprocentowanie kredytów wykorzystywanych 

przez badane przedsiębiorstwa jest znacznie niższe 

niż wynika z informacji pozyskiwanych z systemu 

bankowego. Według danych z systemu bankowego 

na koniec sierpnia b.r. średnie ważone oprocento-

wanie kredytów ogółem dla przedsiębiorstw sięgało 

9%. 

 Wraz ze spadkiem poziomu stóp procento-

wych zmniejszał się ich zakres zmienności. Obec-

nie średnia różnica między najniższymi a najwyż-

szymi stawkami procentowymi dla kredytów zło-

towych nie przekracza 1 pkt. proc. Najniższa stopa 

procentowa (czyli tzw. stopa minimalna33), jaka 

była naliczana od złotówkowych kredytów krótko-

terminowych wykorzystywanych przez ankietowa-

ne podmioty w III kwartale 2003 r., wyniosła prze-

ciętnie 6,8% i w stosunku do wyników za II kwartał 

2003 r. była niższa o 0,6 punktu proc. (por. Tab. 

13). Maksymalne oprocentowanie kredytów krótko-

terminowych osiągnęło poziom średnio 7,8% (spa-

dek o 0,6 punktu w ciągu kwartału). 

 

Tab. 13 Stopy procentowe dla kredytów udzielonych w 
poszczególnych kwartałach i prognoza stóp proc. na 
31.XII.2003 r. (wartości średnie oraz odchylenia standardo-
we rozkładu stóp proc. w III kw. 2003 r.). 

Średnia 
stopa pro-
centowa 

IV 
kw. 
2002

I 
kw. 
2003

II 
kw. 
2003 

III 
kw. 
2003 

30.XII. 
2003 
Pro-

gnoza 

Odch. 
stand. 
dla III 
kw. br

krótkoterminowe kredyty złotówkowe 
minimalna34 9,2 8,2 7,4 6,8 2,08 
maksymalna 10,6 9,1 8,4 7,8

6,89 
2,99 

długoterminowe kredyty złotówkowe 
minimalna 8,9 7,4 6,9 6,8 2,96 
maksymalna 10,3 8,5 7,8 7,6

6,82 
3,11 

krótkoterminowe kredyty walutowe 
minimalna 4,2 4,4 4,0 3,6 1,62 
maksymalna 4,8 4,9 4,6 4,1

 
1,65 

długoterminowe kredyty walutowe 
minimalna 4,9 4,5 4,3 4,0 2,15 
maksymalna 5,8 5,2 4,9 4,6

 
2,22 

 

 W III kw. 2003 r. oprocentowanie kredytów 

długoterminowych wykorzystywanych przez re-

spondentów nie obniżało się już znacząco i kształ-

towało się przeciętnie w przedziale od 6,7% (śred-

nia stopa minimalna) do 7,6% (średnia stopa mak-

symalna). Najtańsze kredyty długoterminowe były 

tańsze od podobnych kredytów udzielanych w po-

przednim kwartale tylko o 0,15 punktu. 

 W podobnym jak w poprzednim kwartale, 

dość znacznym tempie taniały natomiast kredyty 

dewizowe. Oprocentowanie dewizowych kredytów 

krótkoterminowych spadło przeciętnie o ponad 0,4 

pkt. - do poziomu 3,8%. Średnia cena dewizowych 

                                                           
33 por. przypis nr 32. 
34por. przypis 32. 
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kredytów długoterminowych obniżyła się już o 0,3 

punktu osiągając wysokość 4,3 pkt. (por. Rys. 124). 
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Rys. 124 Średnie oprocentowanie kredytów dewizowych. 

 Z tabeli zawierającej informację o średnim 

oprocentowaniu kredytów w podstawowej klasyfi-

kacji przedsiębiorstw wynika po pierwsze, że w III 

kw. 2003 r. inwestorzy pozyskiwali tańsze kredy-

ty niż podmioty nie prowadzące działalności 

inwestycyjnej (Tab. 14). Dostęp do tańszych kre-

dytów miały także przedsiębiorstwa notowane na 

liście 500 Rzeczpospolitej. Drugim istotnym faktem 

jest droższy dostęp do finansowania kredytowego 

dla małych przedsiębiorstw, zatrudniających 

poniżej 100 pracowników (Rys. 125). W ciągu 

kwartału największy spadek średniego oprocento-

wania kredytów krótkoterminowych odnotowała 

m.in. grupa przedsiębiorstw prowadzących wymia-

nę handlową z zagranicą, grupa inwestorów, grupa 

przedsiębiorstw o dużym zatrudnieniu, firmy sekto-

ra publicznego. W mniejszym stopniu kredyt taniał 

dla przedsiębiorstw nie prowadzących działalności 

inwestycyjnej oraz podmiotów małych, zatrudniają-

cych poniżej 100 pracowników. 

Tab. 14 Średnie oprocentowanie kredytów złotowych w 
podstawowej klasyfikacji przedsiębiorstw. III kwartał 2003 
r. Kwartalna zmiana średniego oprocentowania kredytów 
złotowych (średnie oprocentowanie kredytów w poszczegól-
nej klasie w II kw. 2003 r.=100%). 

 
kredyty 
złotowe 
krótkoterm 

kredyty 
złotowe 
długoterm 

zmiana śred-
niego opro-
cent. w% 

 śred-
nia 

me-
diana 

śred-
nia 

me-
diana 

kred. 
krótk
o-
term. 

kred. 
długo
term 

niepublicz-
ne 

7,29 6,89 7,18 6,82 93,2 100,3

publiczne 7,06 6,53 7,02 6,38 91,5 97,3

ma kredyt 
dewizowy 

6,73 6,65 6,86 6,60 88,9 89,0

nie ma 
kred. 
dewizo-
wych. 

7,67 7,00 7,40 7,00 95,3 104,0

inwestorzy 6,98 6,65 6,89 6,65 91,4 94,1

nieinwesto-
rzy 

8,34 7,45 8,52 7,25 97,9 106,7

eksporterzy 6,95 6,70 7,17 6,77 90,9 96,2

nieekspor-
terzy 

7,63 7,00 7,04 6,73 92,9 96,6

importerzy  6,77 6,65 7,23 6,84 91,3 97,1

nieimporte-
rzy 

8,06 7,23 7,18 6,57 95,2 98,8

małe (max. 
100 pra-
cown.) 

8,35 7,38 8,07 7,93 97,0 91,1

duże (pow. 
100 pra-
cowników) 

7,03 6,67 7,00 6,60 91,4 98,8

lista 500 6,28 6,05 6,20 6,00 93,2 96,9

reszta 7,58 7,02 7,59 7,30 93,0 98,0

OGÓŁEM 7,29 6,84 7,18 6,75 92,7 97,9

 

 
Rys. 125 Rozkład oprocentowania złotowych kredytów 
krótkoterminowych a wielkość zatrudnienia w przedsiębior-
stwie. Górny rozkład – klasa przedsiębiorstw małych, za-
trudniających poniżej 100 pracowników, dolny rozkład – 
klasa przedsiębiorstw dużych. III kw. 2003 r.  
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Rys. 126 Średnie oprocentowanie złotowych kredytów krót-
koterminowych a wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie.  
 
 
 
ZMIANY KOMERCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH 
A ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH NBP. 
 

 Relacja średnich stóp procentowych do stopy 

referencyjnej NBP obrazuje szybkość i skalę re-

agowania banków komercyjnych na zmiany stóp 

centralnych. Wskaźnik ten systematycznie pogar-

szał się od początku 2001 r. W III kw. 2003 r. 

nastąpiła pewna poprawa tego wskaźnika będą-

ca skutkiem spadku komercyjnych stóp procen-

towych przy utrzymanym poziomie stopy refe-

rencyjnej. Nadal jednak spread pomiędzy pozio-

mem tych stóp jest wysoki - w III kw. br. średnie 

oprocentowanie złotowych kredytów było wyższe 

od stopy referencyjnej o blisko 40%. Najmniejsze 

rozbieżności pomiędzy poziomem stóp komercyj-

nych i centralnych były obserwowane od połowy 

1999 do końca 2000 r., czyli w okresie wzrostu stóp 

banku centralnego. 
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Rys. 127 Relacja średnich stóp procentowych dla złotowych 
kredytów krótko- i długoterminowych do stopy referencyjnej 
NBP (w%). 

 

 

PROGNOZA STÓP PROCENTOWYCH 

 

 Od początku 2001 r. w próbie utrzymywało 

się silne przekonanie o kontynuacji obniżania stóp 

procentowych. W III kw. b.r. przedsiębiorstwa 

zdecydowanie zrewidowały swoje poglądy na ten 

temat i w większości oczekują obecnie stabiliza-

cji poziomu stóp procentowych. Taką opinię wy-

raziło prawie 60% ankietowanych. Spadku komer-

cyjnych stóp procentowych w perspektywie kwarta-

łu oczekuje już tylko 37% badanych kredytobior-

ców i grupa takich przedsiębiorstw zmniejszyła się 

w porównaniu z wynikami poprzedniego badania aż 

o 20 pkt. proc. (Rys. 128, Rys. 129). Przy dość 

dużej stabilności większości zjawisk badanych w 

ramach szybkiego monitoringu zmianę tą należy 

ocenić jako bardzo znaczącą. Warto zauważyć, że 

w próbie nie nasiliły się oczekiwania wzrostu opro-

centowania kredytów. Udział przedsiębiorstw spo-

dziewających się wzrostu stóp procentowych pozo-

stał na swoim poziomie sprzed kwartału – około 

3%. 
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Rys. 128 Oczekiwana przez przedsiębiorstwa korzystające z 
kredytów bankowych zmiana oprocentowania w perspekty-
wie kwartału. 
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Rys. 129 Oczekiwania dotyczące zmiany poziomu stóp 
procentowych i średnia krótkoterminowa stopa procentowa. 
 

 Ankietowani przedsiębiorcy spodziewają się, 

że w IV kw. 2003 r. stopy dla kredytów krótkoter-

minowych spadną przeciętnie do poziomu 6,9%, co 

oznaczałoby spadek stóp o 0,4 punktu poniżej po-

ziomu zanotowanego w III kw. 2003 r. Prognozo-

wany spadek miałby więc być nieco słabszy niż ten, 

który miał miejsce w III kw. tego roku. Oprocento-

wanie kredytów długoterminowych według prze-

ciętnych przewidywań ankietowanych powinno 

spaść do poziomu 6,8, czyli o 0,4 punktu wobec 

średnich stóp długoterminowych obowiązujących w 

III kw. 2003 r.  

 

Rys. 130 Rozkład kwartalnych prognoz oprocentowania 
kredytów krótko- (górne zestawienie) i długoterminowych 
(dolne zestawienie). Prognozy na III i IV kwartał 2003 r. 
(odpowiednio górny i dolny wykres w zestawieniu). 

 

 

Rys. 131 Rozkład prognozowanych różnic oprocentowania 
kredytów krótko- (górne zestawienie) i długoterminowych 
(dolne zestawienie). Prognozy na III i IV kwartał 2003 r. 
(odpowiednio górny i dolny wykres w zestawieniu). 

 

 Paradoksalnie, najgłębszych obniżek opro-

centowania kredytów w IV kw. 2003 r. spodziewają 

się przedsiębiorstwa nie zamierzające istotnie 
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zmienić stanu zadłużenia kredytowego w ciągu 

kwartału, mniejszych zaś redukcji oprocentowania 

oczekiwali kredytobiorcy planujący wzrost zadłu-

żenia. Zróżnicowanie średnich oczekiwanych spad-

ków stóp procentowych pomiędzy klasami kredy-

tobiorców planujących wzrost, redukcję, stabiliza-

cję zadłużenia kredytowego ogółem w perspekty-

wie kwartału – nie jednak istotne w sensie staty-

stycznym  

 

 

JAKOŚĆ PROGNOZ STÓP PROCENTOWYCH 
 
 
 Od początku badania zagadnienia stóp procen-

towych od kredytów wykorzystywanych przez 

ankietowane przedsiębiorstwa (tzn. od IV kwartału 

1998 r.) średnie kwartalne prognozy tych stóp mie-

ściły się zwykle w pięcioprocentowym przedziale 

błędu (Rys. 132). Trafność prognoz pogarszała się, 

przekraczając pięcioprocentowy przedział błędu 

jedynie na przełomie 1999 i 2000 r., na przełomie 

2001 i 2002 r. oraz w przypadku prognoz stóp dłu-

goterminowych - w pierwszych dwóch kwartałach 

br. Błąd prognozy stóp krótkoterminowych został 

wyznaczony w odniesieniu nie do średniej, lecz do 

minimalnej35 stopy procentowej, ponieważ jest ona 

dokładniejszym przybliżeniem tych prognoz. Śred-

ni błąd przewidywanego oprocentowania kredytów 

krótkoterminowych, w takim odniesieniu, od 

1999 r. na ogół nie przekroczył +/-1,5 punktu.  

 Od III kw. 2001 r. przedsiębiorstwa najczę-

ściej popełniały błąd przeszacowania stóp procen-

towych. Podobnie się stało w III kw. br. w przy-

padku stóp krótkoterminowych. Stopy minimalne 

faktycznie ustaliły się na poziomie niższym, niż 

prognozowano - średnio o 0,2 pkt. (Tab. 15). Przed-

siębiorcy niedoszacowali natomiast w swoich pro-

gnozach stóp dla kredytów długoterminowych, 

                                                           
35 Stopa minimalna to najniższe, możliwe do uzyskania, opro-
centowanie. 

licząc na ich głębszą redukcję. Faktyczny średni 

poziom tych stóp w III kw. tego roku ustalił się na 

poziomie o 0,22 pkt. wyższym od wartości szaco-

wanej z kwartalnym wyprzedzeniem. 
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Rys. 132 Trafność prognoz stóp procentowych. Relacja 
faktycznych stóp procentowych dla kredytów krótko-, i 
długoterminowych do ich prognoz formułowanych w po-
przedzającym kwartale. 

Tab. 15 Stopa procentowa dla kredytów krótkoterminowych, 
jej prognoza i błąd prognozy w odniesieniu do średniej i 
minimalnej stopy procentowej. 

 średnia minimal-
na prognoza 

średnia 
minus 

prognoza

minimal-
na minus 
prognoza

IV kw. 1998 20,9 19,7    
I kw. 1999 17,0 15,7 17,1 -0,09 -1,38 
II kw. 1999 16,3 15,5 14,9 1,45 0,60 
III kw. 1999 16,1 15,2 14,8 1,35 0,44 
IV kw. 1999 18,4 16,9 15,7 2,74 1,26 
I kw. 2000 19,4 18,3 18,1 1,24 0,14 
II kw. 2000 19,8 19,3 18,7 1,16 0,61 
III kw. 2000 20,3 19,6 19,2 1,06 0,36 
IV kw. 2000 20,9 20,3 19,9 1,02 0,40 
I kw. 2001 20,8 20,2 19,6 1,14 0,54 
II kw. 2001 19,6 18,9 18,7 0,82 0,15 
III kw. 2001 18,4 17,5 17,5 0,91 -0,03 
IV kw. 2001 16,2 15,2 16,2 -0,03 -1,03 
I kw. 2002 13,3 12,5 13,9 -0,56 -1,45 
II kw. 2002 12,2 11,6 11,6 0,61 -0,04 
III kw. 2002 11,0 10,4 10,6 0,43 -0,15 
IV kw. 2002 9,9 9,2 9,6 0,29 -0,38 
I kw. 2003 8,7 8,2 8,6 0,08 -0,37 
II kw. 2003 7,9 7,4 7,7 0,12 -0,37 
III kw. 2003 7,3 6,8 7,1 0,24 -0,25 
IV kw. 2003   6,9   
Suma błędów kwadratowych 20,3 8,7 
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Tab. 16 Stopa procentowa dla kredytów długoterminowych, 
jej prognoza i błąd prognozy w odniesieniu do średniej i 
minimalnej stopy procentowej. 

 średnia minimal-
na prognoza 

średnia 
minus 

prognoza

minimal-
na minus 
prognoza

IV kw. 1998 17,9 16,8    
I kw. 1999 15,6 14,4 16,3 -0,76 -1,93 
II kw. 1999 14,9 14,2 15,0 -0,08 -0,77 
III kw. 1999 14,0 13,0 14,7 -0,70 -1,67 
IV kw. 1999 17,4 16,1 15,4 2,00 0,70 
I kw. 2000 18,5 17,4 17,7 0,77 -0,32 
II kw. 2000 18,9 18,2 18,2 0,77 0,00 
III kw. 2000 19,6 18,6 18,9 0,69 -0,25 
IV kw. 2000 19,8 19,4 19,7 0,06 -0,37 
I kw. 2001 19,9 19,3 19,3 0,65 0,01 
II kw. 2001 18,3 17,7 18,0 0,35 -0,33 
III kw. 2001 16,7 15,9 16,8 -0,09 -0,91 
IV kw. 2001 14,6 13,8 15,7 -1,11 -1,93 
I kw. 2002 12,6 11,8 13,4 -0,81 -1,57 
II kw. 2002 11,6 11,0 11,6 -0,02 -0,67 
III kw. 2002 10,4 9,9 10,6 -0,20 -0,77 
IV kw. 2002 9,6 8,9 9,5 0,09 -0,60 
I kw. 2003 8,0 7,4 8,5 -0,54 -1,09 
II kw. 2003 7,3 6,9 7,9 -0,54 -0,99 
III kw. 2003 7,2 6,8 7,0 0,22 -0,21 
IV kw. 2003   6,8   
Suma błędów kwadratowych 9,9 18,6 
 

 

I.6.6. STRUKTURA FINANSOWANIA 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

PROFIL FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
 
 Struktura źródeł finansowania działalności 

przedsiębiorstw charakteryzuje się dość dużą sta-

bilnością w czasie, dlatego zmiany w tym obszarze 

widoczne są dopiero w dłużej perspektywie36. Ob-

serwuje się m.in.:  

 spadek udziału środków własnych w fi-

nansowaniu działalności bieżącej, ale 

wzrost znaczenia tych środków w finan-

sowaniu długoterminowym, 

                                                           
36 W IV kw. 2002 r. w formule badania wprowadzono zmiany 
naruszające w pewnym stopniu ciągłość danych, co może utrud-
nić porównywanie informacji dotyczących sposobu finansowa-
nia działalności. Zmiany te polegały na zastąpieniu kategorii 
„pozostałe środki obce” przez „zobowiązania wobec budżetu, 
ZUS” i „zobowiązania z tytułu dostaw i usług”. 

 zatrzymanie się w końcu 2002 r. spad-

kowej tendencji znaczenia złotowych 

kredytów bankowych. W III kw. tego ro-

ku widoczny był już wzrost zaangażowa-

nia kredytów w finansowanie działalno-

ści inwestycyjnej.  
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Rys. 133 Przeciętna struktura źródeł finansowania działalno-
ści bieżącej przedsiębiorstw. Suma środków finansowania 
bieżącego =100%. (*) - informacja o kredytach zagranicz-
nych zbierana jest od III kwartału 2002 r. (**) – zobowiąza-
nia wobec budżetu, ZUS, oraz zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług - od IV kw. 2002 r. (***) - pozabankowe środki obce 
prezentowane są do III kw. 2002 r. 

 

Wyniki ostatnich badań nie przyniosły 

istotnych zmian w strukturze finansowania działal-

ności zarówno bieżącej, jak i inwestycyjnej ankie-

towanych przedsiębiorstw. Środki własne nadal 

pozostają zasadniczym źródłem, z którego finanso-

wane są płatności bieżące respondentów, chociaż 

obserwując dane w dłuższej perspektywie można 

mówić o zmniejszającej się roli samofinansowania. 

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w II kw. 

2000 r. udział środków własnych w finansowaniu 

działalności bieżącej spadł o ponad 6 pkt. proc. W 

III kw. 2003 r. ze środków własnych respondenci 

pokrywali przeciętnie 52% wydatków bieżących 

(Rys. 133). Istotnym źródłem finansowania bieżą-

cego i o rosnącym znaczeniu były także zobowią-

zania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania te 

stanowiły 20% środków finansowania krótkotermi-

nowego. Kredytem bankowym, który w tym ran-

kingu zajął dopiero trzecie miejsce, sfinansowano 
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18% potrzeb bieżących, w tym 4% - kredytem 

dewizowym, a tylko 1,3% - kredytem zaciągniętym 

w instytucji zagranicznej. Ranga złotowych kredy-

tów bankowych wśród źródeł finansowania działal-

ności bieżącej była już znacznie niższa od znacze-

nia finansowania zobowiązaniami z tytułu dostaw i 

usług (kredytem złotowym pokryto niespełna 13% 

potrzeb bieżących a zobowiązaniami wobec do-

stawców - 20%). 

 W badanej próbie utrzymuje się bardzo 

wysoki stopień samofinansowania działalności 

inwestycyjnej (Rys. 134). Od początku badania 

tego zagadnienia (czyli od II kwartału 2001 r.) 

środki własne pozostają zasadniczym źródłem po-

krycia potrzeb inwestycyjnych. W takim horyzon-

cie zauważalny jest powolny wzrost stopnia samo-

finansowania wydatków rozwojowych. Udział 

środków własnych w strukturze źródeł finansowa-

nia długoterminowego zwiększył się w tym okresie 

prawie o 5 pkt. proc, a już szósty kwartał z rzędu 

udział ten przekracza 70%. W III kw. 2003 r. z 

zasobów własnych przedsiębiorstwa pokrywały 

przeciętnie prawie 73% wydatków inwestycyjnych, 

natomiast z kredytów bankowych – jedynie 17%, w 

tym 12% - z kredytów złotowych, a 4% - z kredy-

tów dewizowych. Trend (wyznaczony przez średnią 

ruchomą) udziału kredytów złotowych wśród środ-

ków przeznaczanych na finansowanie inwestycji 

nadal jest malejący (spadek udziału o 5 pkt. proc. 

licząc od II kw. 2001 r.), choć trzeba odnotować, że 

w III kw. tego roku miał miejsce jednopunktowy 

wzrost stopnia finansowania działalności inwesty-

cyjnej kredytami złotowymi. Marginalne znaczenie 

miały kredyty zaciągane w instytucjach zagranicz-

nych.  
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Rys. 134 Przeciętna struktura źródeł finansowania działalno-
ści inwestycyjnej przedsiębiorstw. Suma środków finanso-
wania inwestycji =100%. (*) Informacja o kredytach zagra-
nicznych zbierana jest od III kwartału 2002 r. 

 

 

TYPOLOGIA STRATEGII FINANSOWANIA 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 Badaną grupę przedsiębiorstw poddano pro-

cedurze klasteryzacji w celu wyodrębnienia pod-

stawowych strategii finansowania działalności w III 

kw. 2003 r. W rezultacie uzyskano pięć grup wy-

dzielonych ze względu na typ struktury finansowa-

nia działalności.  

Tab. 17 Typologia strategii finansowania działalności bieżą-
cej w III kw. 2003 r. (średni udział źródła w finansowaniu 
działalności bieżącej w danej klasie). 

kla-
sa 

udział 
liczb. 
klasy 

w 
próbie

kredyt 
złotów
kowy

kredyt 
dewi-
zowy

kredyt 
zagra-
niczny 

środki 
własne 

zobow. 
wobec 
budż-
teu, 
ZUS 

zobow. 
z tyt. 

dostaw 
i usług inne 

PRÓ
BA 100,0 12,5 4,1 1,3 51,6 3,8 19,9 6,8 
1 2,1 6,3 1,6 52,9 25,1 0,9 10,3 2,9 
2 47,7 4,3 1,1 0,3 81,7 2,1 7,7 2,7 
3 27,7 10,6 7,6 0,2 25,9 5,8 45,1 4,7 
4 15,4 45,5 7,3 0,2 24,9 4,2 14,4 3,5 
5 7,2 6,0 3,6 0,0 15,4 7,2 18,0 49,9 

 

Podobnie jak wskazywały wyniki poprzednich 

badań, również w trzecim kwartale 2003 r. najbar-

dziej typowym sposobem finansowania działalności 

bieżącej pozostawało samofinansowanie ze środ-
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ków własnych (klasa nr 2, Tab. 17). W ten sposób 

finansowało się prawie co drugie spośród bada-

nych. Środki własne tych przedsiębiorstw pozwala-

ły pokryć przeciętnie 82% ich wydatków bieżących, 

tak więc pozostałe źródła finansowania w tej grupie 

miały jedynie marginalne znaczenie. Prawie 28% 

badanych przedsiębiorstw finansowało się nato-

miast przede wszystkim zobowiązaniami wobec 

innych przedsiębiorstw (w klasie nr 3 zobowiązania 

stanowiły 45% źródeł finansowania krótkotermi-

nowego). Tylko 15% ankietowanych podmiotów 

bazowało na kredytach bankowych, wspierając się 

przy tym znacznym udziałem środków własnych 

(klasa nr 4, udziały wymienionych źródeł odpo-

wiednio: 45% i 25%). Pozostałe przedsiębiorstwa, 

finansowały się z innych, niewymienionych tu 

źródeł (klasa 5), bądź z kredytów zagranicznych 

(klasa nr 1).  

 

 

Rys. 135 Analiza korespondencji pomiędzy strategią finan-
sowania działalności bieżącej, bieżącą i prognozowaną kon-
dycją ekonomiczną. III kw. 2003 r. Klasy37 wydzielone z 
uwagi na główne źródła finansowania 1 – kredyty zagranicz-
ne, 2 – finansowanie oparte niemal wyłącznie na środkach 
własnych, 3 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług plus 
środki własne, 4 - kredyt złotówkowy plus środki własne, 5 - 
inne, niewymienione sposoby finansowania, 

 

 Wyniki analizy korespondencji dotyczącej 

relacji pomiędzy sposobem finansowania działalno-

ści bieżącej a aktualną i prognozowaną sytuacją 

ekonomiczną wskazują, że strategię nr 2, polegają-
                                                           
37 Por. Tab. 17 

cą na samofinansowaniu się, stosują przedsię-

biorstwa znajdujące się w dobrej i stabilnej 

kondycji finansowej (por. Rys. 135). Słabsze 

firmy, oraz przedsiębiorstwa najgorzej oceniające 

aktualną kondycję lecz przewidujące jej poprawę 

swoje potrzeby bieżące finansują zwiększając 

zobowiązania wobec swoich kontrahentów. 

Podmioty nie liczące już na poprawę swojej trudnej 

sytuacji pozyskiwały środki finansowe z innych niż 

wymienione źródeł. 

 Typologia struktury finansowania projektów 

rozwojowych potwierdza, że zjawisko samofinan-

sowania tego obszaru działalności występuje na 

bardzo dużą skalę. Działalność inwestycyjną w 

oparciu o niemal wyłącznie własne zasoby w 

III kw. 2003 r. prowadziło blisko 70% ankietowa-

nych - średnie zaangażowanie środków własnych w 

finansowaniu długoterminowym w tej grupie pod-

miotów wyniosło 96% (klasa nr 1). Złotowe kredy-

ty bankowe, uzupełnione o znaczny udział środków 

własnych, były natomiast podstawowym źródłem 

finansowania inwestycji dla niespełna 16% firm 

(klasa nr 2). Ponad 7% badanych do finansowania 

długoterminowego wykorzystywało inne pozakre-

dytowe środki obce (klas 5). W pozostałych przy-

padkach przedsiębiorstwa wykorzystywały kredyty 

dewizowe, bądź źródła niewymienione w kwestio-

nariuszu ankietowym (klasy nr 4, 3). 

 

Tab. 18 Typologia struktury finansowania działalności 
inwestycyjnej w III kw. 2003 r. (średni udział źródła w 
finansowaniu działalności inwestycyjnej w danej klasie). 

kla-
ster

udział 
klasy w 
próbie

kredyt 
złotów-
kowy 

kredyt 
dewizo-

wy 

kredyt 
zagra-
niczny 

środki 
własne 

poza-
bank. 
śr. obce Inne 

PRÓ
BA 100,0 11,6 3,8 1,2 72,9 5,6 4,9 
1 68,8 0,8 0,7 0,2 96,2 1,1 0,9 
2 15,8 66,7 2,1 6,6 21,1 1,3 2,3 
3 4,4 1,5 1,7 0,0 13,6 2,0 81,2 
4 3,6 3,7 75,4 0,0 18,5 0,6 1,8 
5 7,4 3,8 2,0 0,0 28,7 61,7 3,9 
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 Po przeprowadzeniu podobnej klasyfikacji, ale 

na pełnym zbiorze, zawierającym dane od II kw. 

2001 r., otrzymujemy informację na temat zmian, 

jakie zachodziły w sposobie finansowania działal-

ności w czasie.  Widoczne są tutaj następujące 

tendencje. Po pierwsze - obserwujemy zwiększanie 

się udziału przedsiębiorstw bazujących w finanso-

waniu działalności inwestycyjnej przede wszystkim 

na wypracowanych w przedsiębiorstwie środkach 

własnych - od IV kw. 2001 r. udział ten wzrósł o 

ponad 9 pkt. proc. osiągając w III kw. tego roku 

poziom 69%). Po drugie widoczne jest także 

zmniejszanie się odsetka przedsiębiorstw pozysku-

jących środki na pokrycie wydatków rozwojowych 

głównie ze złotowych kredytów bankowych.  
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Rys. 136 Struktura próby pod względem głównego źródła 
finansowania działalności bieżącej. Oś pionowa: udział 
liczbowy (w%) danej klasy w próbie w danym kwartale.  
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Rys. 137 Struktura próby pod względem głównego źródła 
finansowania inwestycji. Oś pionowa: udział liczbowy (w%) 
danej klasy w próbie w danym kwartale. 

POPYT NA KREDYT A AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

 W III kw. 2003 r. większą aktywność inwe-

stycyjną, ocenianą przez odsetek podmiotów 

prowadzących przedsięwzięcia inwestycyjne, 

wykazywała grupa firm mających w planach 

znaczące powiększenie zadłużenia kredytowego. 

Spośród kredytobiorców planujących zwiększyć 

stan kredytów, działalność rozwojową w III kwarta-

le 2003 r. prowadziło 80% podmiotów, ponadto 

43% tych firm zamierzało w ciągu kwartału nawet 

rozszerzyć skalę realizowanych programów inwe-

stycyjnych. Żadne przedsiębiorstwo z tej grupy nie 

przewidywało konieczności ograniczania, czy re-

dukcji prowadzonych inwestycji. 

Tab. 19 Planowana zmiana stanu zadłużenia kredytowego a 
zmiana realizowanych programów inwestycyjnych. 
IV kwartał 2003 r. 

Planowana zmiana stanu  
zadłużenia kredytowego 

Planowana 
zmiana 
realizowa-
nych inwesty-
cji 

duży 
wzrost 

bez 
zmian 

duży 
spadek 

brak 
kredytu Suma  

%w 19,8 45,3 5,7 29,2 100,0zwięk-
szenie %k 42,9 14,0 8,1 22,5 17,5

%w 5,9 62,5 14,3 17,3 100,0bez 
zmian %k 36,7 55,8 59,5 38,4 50,7

%w 0,0 80,0 0,0 20,0 100,0redukcja 
%k 0,0 3,5 0,0 2,2 2,5
%w 0,0 66,7 22,2 11,1 100,0rezygna-

cja %k 0,0 1,7 2,7 0,7 1,5
%w 6,0 51,2 13,1 29,8 100,0nie 

dotyczy %k 20,4 25,0 29,7 36,2 27,8
%w, Razem 8,1% 56,9 12,2 22,8 100,0
%k, Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Pozostałe firmy, które nie miały w planach powięk-

szenia zadłużenia kredytowego, bądź w ogóle nie 

korzystały z kredytów, będą prowadzić działalność 

inwestycyjną nieco rzadziej niż przedsiębiorstwa 

zainteresowane wzrostem poziomu kredytów. Rza-

dziej będą również rozszerzać skalę inwestycji w 

perspektywie kwartału (zwiększenie inwestycji 

zapowiedziało tylko 14% respondentów spośród 

firm nie zwiększających wielkości zadłużenia kre-

dytowego). 
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Rys. 138 Planowana zmiana stanu zadłużenia kredytowego a 
zmiana realizowanych programów inwestycyjnych.  
IV kwartał 2003 r. 

 

I.6.7. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

PRZEDSIĘBIORSTW. OBSŁUGA 

ZADŁUŻENIA. 

 

 Obserwujemy poprawę płynności finanso-

wej badanych przedsiębiorstw. W III kw. 2003 r. 

żadnych problemów z utrzymaniem płynności nie 

miało już ponad 57% ankietowanych podmiotów i 

w porównaniu do wyników poprzedniego badania 

udział tej grupy zwiększył się o 5,5 pkt. proc. O 

występowaniu zaburzeń płynności finansowej poin-

formowało łącznie 43% ankietowanych przedsię-

biorstw, przy czym 21% firm problemy takie miało 

często, a 22% - sporadycznie (Rys. 139).  
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Rys. 139 Częstotliwość problemów z płynnością finansową w 
II i III kw. 2003 r. 

 Poprawa płynności obserwowana jako wzrost 

salda ocen płynności nastąpiła w niemal wszystkich 

podstawowych przekrojach (Rys. 140, Tab. 20).  
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Rys. 140 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a wystę-
powanie problemów z utrzymaniem płynności finansowej w 
III kw. 2003 r. Oś pozioma: różnica odsetka przedsiębiorstw 
nie mających żadnych problemów z płynnością i odsetka 
podmiotów zgłaszających sporadyczne, bądź częste problemy 
z płynnością.  

 

Już tylko w dwóch spośród 17 analizowanych grup 

przeważały przedsiębiorstwa odnotowujące zabu-

rzenia płynności (w poprzednim kwartale takich 

klas było sześć). Była to klasa przedsiębiorstw nie 

prowadzących inwestycji i klasa nieimporterów, 

chociaż również w tych grupach nastąpiła poprawa 

i zmniejszenie się przewagi liczebnej przedsię-

biorstw z zaburzeniami płynności. Najlepszą oceną 

w III kw. b.r. płynności wyróżniała się grupa przed-

siębiorstw notowanych na liście 500, oraz przedsię-

biorstwa nie korzystające z kredytów.  
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Tab. 20 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a wystę-
powanie problemów z utrzymaniem płynności finansowej w 
III kw. 2003 r. (udział odpowiedzi w grupie w %).  

 częstotliwość problemów z płynnością

 brak 
spora-
dyczne częste razem

publiczne 57,0 19,0 24,0 100,0

niepubliczne 57,8 23,0 19,3 100,0

kredytobiorcy 54,0 25,2 20,9 100,0

nie ma kredytów 68,3 12,4 19,3 100,0
ma kredyt dewi-
zowy 57,0 24,5 18,5 100,0
nie ma kred. 
dewizowych. 58,2 20,4 21,4 100,0

inwestorzy 62,1 22,5 15,4 100,0

nieinwestorzy 45,8 21,4 32,7 100,0

eksporterzy 59,1 20,2 20,7 100,0

nieeksporterzy 55,0 24,5 20,5 100,0

importerzy  63,2 19,9 16,9 100,0

nieimporterzy 49,0 25,3 25,7 100,0
małe (max. 100 
pracown.) 50,6 22,7 26,6 100,0
duże (pow. 100 
pracowników) 59,8 21,4 18,7 100,0

lista 500 74,3 18,1 7,6 100,0

reszta 54,0 22,9 23,1 100,0

OGÓŁEM 57,4 22,1 20,5 100,0
 

Ponadto z danych wynika także, że przedsiębior-

stwa duże (o zatrudnieniu przekraczającym 100 

pracowników) zdecydowanie lepiej radzą sobie z 

utrzymaniem płynności niż firmy małe. Nie ob-

serwuje się natomiast większych trudności z płyn-

nością wśród przedsiębiorstw posiadających zobo-

wiązania dewizowe. W obydwu grupach przedsię-

biorstw, zarówno tych zadłużonych z tytułu zobo-

wiązań dewizowych, jak i tych nie mających takich 

zobowiązań, rozkład ocen płynności był dość zbli-

żony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA A STRATEGIA 

FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA. 

 

 Wyniki ankiety sugerują, że obserwowany w 

próbie wysoki stopień samofinansowania projektów 

rozwojowych nie narusza płynności finansowej 

przedsiębiorstw. Inwestorzy finansujący działal-

ność inwestycyjną bazujący przede wszystkim 

na środkach własnych wyróżniali się nawet lep-

szą oceną kondycji w zakresie płynności finan-

sowej niż pozostałe grupy podmiotów finansujące 

wydatki rozwojowe w inny sposób (Tab. 21). 

Wśród firm reinwestujących własne środki wystąpi-

ła największa przewaga przedsiębiorstw o stabilnej 

płynności nad firmami odnotowującymi występo-

wanie zaburzeń płynności. Najsłabszą ocenę płyn-

ności finansowej uzyskała grupa przedsiębiorstw 

poszukujące podstawy finansowania zewnętrznego 

dla działalności inwestycyjnej poza instytucjami 

bankowymi oraz grupa podmiotów finansujących 

się z innych, niż wymienione źródeł. 

 

Tab. 21 Podstawowe źródło finansowania działalności inwe-
stycyjnej przedsiębiorstwa a częstotliwość problemów z 
utrzymaniem płynności finansowej. Udział odpowiedzi w 
klasach według gł. źródła finansowania=100. III kw. 2003 r. 

Częstotliwość problemów z płynnością Podstawowe źródło 
finansowania 
działalności inwe-
stycyjnej 

nie ma 
problemów 

sporadycz-
ne częste 

środki własne 67,2 19,6 13,2
kredyt złotowy 55,4 28,4 16,2
inne 52,4 33,3 14,3
kredyt dewizowy 64,7 11,8 23,5
środki pozabankowe 51,4 20,0 28,6
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Rys. 141 Podstawowe źródło finansowania działalności 
inwestycyjnej a ocena płynności finansowej. Oś pozioma: 
różnica odsetka przedsiębiorstw nie mających i mających 
problemy z płynnością. III kw. 2003 r.  

 

 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA I JEJ WPŁYW NA SKALĘ 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 

 

 W sytuacji braku dostępu do alternatywnych, 

zewnętrznych źródeł finansowania niedostateczny 

poziom środków płynnych może postawić przed-

siębiorstwo przed koniecznością ograniczania skali 

działalności operacyjnej.  

 W badanej próbie obserwujemy, że przedsię-

biorstwa często borykające się z trudnościami z 

utrzymaniem płynności mają słabiej wykorzystany 

potencjał produkcyjny.  

 Świadczy o tym, po pierwsze, niższy stopień 

wykorzystania mocy produkcyjnych. Średni stopień 

wykorzystania mocy produkcyjnych w grupie pod-

miotów odnotowujących poważne problemy z 

płynnością był niższy i wyniósł około 72%, pod-

czas gdy pozostałe firmy wykorzystywały swoje 

możliwości w około 80%38. 

 

 

 

 

                                                           
38 Różnice te są statystycznie istotne. 

Tab. 22 Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych a czę-
stotliwość problemów z płynnością. III kw. 2003 r. 

stopień wykorzystania 
mocy produkcyjnych 

problemy z 
płynnością 

średnia mediana 
brak pro-
blemów 79,6 80 

sporadyczne 80,1 85 

częste 72,5 75 

 

 

 Po drugie, przedsiębiorstwa informujące o 

często występujących zaburzeniach płynności rza-

dziej osiągały optymalny poziom zapasów produk-

tów gotowych. Prawie 53% firm, które oceniły 

poziom zapasów jako zbyt mały, to jednocześnie 

przedsiębiorstwa z utrzymującym się deficytem 

środków płynnych (Rys. 142).  
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Rys. 142 Częstotliwość problemów z płynnością finansową a 
poziom zapasów produktów gotowych w III kw. 2003 r. 

 

 

PŁYNNOŚĆ A WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE. 

 

 Na ryzyko wystąpienia problemów z płyn-

nością finansową narażone są w większym stop-

niu małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyczyny 

mogą być tutaj następujące: 

- słabsza pozycja negocjacyjna, szczególnie wobec 

dużych dostawców,  

- mniejsza liczbę kontrahentów i przez to ograni-

czona możliwość kompensowania zobowiązań,  
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- trudniejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finan-

sowania 

- droższy kredyt.  
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Rys. 143 Częstotliwość problemów z płynnością finansową a 
wielkość zatrudnienia. III kw. 2003 r. (uwaga: klasa przed-
siębiorstw o zatrudnieniu powyżej 2000 osób stanowi nie-
spełna 5% próby). 

 

 Mimo że w porównaniu z wynikami poprzed-

niego badania sytuacja małych przedsiębiorstw w 

zakresie płynności – choć nadal niekorzystna – 

zdecydowanie się poprawiła, w badanej próbie 

utrzymuje się wciąż wyraźna zależność pomiędzy 

wielkością przedsiębiorstwa a skalą problemów z 

utrzymaniem płynności finansowej (Rys. 143). W 

klasie podmiotów najmniejszych, o zatrudnieniu nie 

przekraczającym 50 osób, połowa firm zgłaszała 

występowanie trudności z utrzymaniem płynności, 

a np. w klasie przedsiębiorstw o zatrudnieniu 500-

2000 osób problemy z płynnością miała tylko co 

trzecia firma. Mniejsze przedsiębiorstwa częściej 

także przyznawały, że trudności z utrzymaniem 

płynności pojawiały się z dużą częstotliwością. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO. 

 

 Od IV kw. 2002 r. w badanej próbie następu-

je poprawa sprawności obsługi zadłużenia kre-

dytowego i wzrost udziału przedsiębiorstw termi-

nowo regulujących zobowiązania kredytowe wobec 

banków (Rys. 144).  
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Rys. 144 Udział procentowy przedsiębiorstw terminowo 
regulujących zobowiązania z tytułu zadłużenia kredytowego.  

 

W III kwartale 2003 r. problemów z obsługą zadłu-

żenia kredytowego nie miało 82% badanych kredy-

tobiorców, czyli prawie o 2 pkt. proc. więcej niż w 

kwartale poprzednim. Większość kredytobiorców 

swoją zdolność do terminowego regulowania zo-

bowiązań określiło jako stabilną w perspektywie 

najbliższego kwartału, utraty płynności w tym za-

kresie obawiało się jedynie 5% przedsiębiorstw 

posiadających zobowiązania z tytułu kredytów. 

Występowanie problemów z obsługą zadłużenia 

kredytowego w III kw. 2003 r. zgłosiło łącznie 18% 

badanych, ale nawet więcej niż co drugi z nich 

określił te trudności jako przejściowe i spodziewał 

się poprawy w ciągu kwartału. 
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Rys. 145 Problemy z obsługą zadłużenia kredytowego i 
ryzyko ich wystąpienia w perspektywie kwartału. 

 

 W III kw. 2003 r. udział przedsiębiorstw 

sprawnie regulujących zobowiązania kredytowe 

wzrósł we wszystkich podstawowych przekrojach, 

najbardziej poprawiła się sytuacja w grupie przed-

siębiorstw publicznych, oraz podmiotów o małym 

zatrudnieniu. Mimo obserwowanej poprawy obsłu-

ga zadłużenia kredytowego nadal sprawiała więcej 

trudności (Rys. 146): 

• podmiotom nie prowadzącym inwestycji, 

• przedsiębiorstwom nie importującym, 

• oraz przedsiębiorstwom małym, o zatrud-

nieniu nie przekraczającym 100 osób. 
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Rys. 146 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a ocena 
obsługi zadłużenia kredytowego w III kw. 2003 r. Oś pozio-
ma: różnica odsetka przedsiębiorstw nie mających i mają-
cych problemy z obsługą kredytów. 

 

Tab. 23 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a proble-
my z obsługą zadłużenia kredytowego w III kw. 2003 r. 
(udział odpowiedzi w grupie w %).  

 Problemy z obsługą kredytów 

 nie 
ma 

nie ma, 
ale będą 

ma, ale 
zmniejszą się 

ma i 
będą 

publiczne 74,4 5,6 13,3 6,7

niepubliczne 77,9 5,1 8,4 8,6
ma kredyt dewizo-
wy 77,8 5,1 8,6 8,6

nie ma kred. dewi-
zowych. 77,2 4,9 10,6 7,2

inwestorzy 79,9 5,5 9,3 5,2

nieinwestorzy 70,3 3,4 10,2 16,1

eksporterzy 77,0 5,7 9,1 8,3

nieeksporterzy 76,8 4,6 10,3 8,2

importerzy  81,6 5,9 7,1 5,5

nieimporterzy 71,9 4,0 12,6 11,6
małe (max. 100 
pracown.) 75,0 2,9 12,5 9,6

duże (pow. 100 
pracowników) 77,6 6,0 8,8 7,7

lista 500 90,0 2,2 5,6 2,2

reszta 74,0 5,8 10,6 9,5

OGÓŁEM 77,1 5,1 9,6 8,1
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OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ POZAKREDYTOWYCH. 

 

 Wyraźnym przejawem poprawiającej się 

płynności badanych przedsiębiorstw jest coraz 

sprawniejsza obsługa zarówno zobowiązań wo-

bec banków, jak i wobec przedsiębiorstw. Termi-

nowość regulowania płatności poprawia się w ana-

lizowanej próbie systematycznie od początku 2002 

r. (Rys. 148).  
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Rys. 147 Terminowość obsługi zobowiązań pozakredyto-
wych. II i III kw. 2003 r. Oś pozioma: udział poszczególnych 
liczbowy grup w próbie (w %). 
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Rys. 148 Terminowość obsługi zobowiązań pozakredyto-
wych. Oś pionowa: udział liczbowy poszczególnych grup w 
próbie (w %). 
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Rys. 149 Saldo odsetka przedsiębiorstw regulujących zobo-
wiązania pozakredytowe terminowo i nieterminowo (w%). 

 

Pomimo poprawy obserwowanej w ostat-

nim okresie skala problemu związanego z zale-

ganiem ze spłatą zobowiązań wzajemnych po-

między przedsiębiorstwami wciąż jest jednak 

duża. Występowanie trudności z terminową obsłu-

gą zobowiązań pozakredytowych w III kw. 2003 r. 

zgłosiło 51% ankietowanych, przy czym w przy-

padku 23% badanych opóźnienia płatności wystę-

powały często. Nadal jest to więc znaczny odsetek, 

ale warto podkreślić, że od początku 2002 r. odse-

tek ten zmniejszył się aż o 18 pkt. proc. Żadnych 

trudności z terminowym wykonaniem płatności z 

tytułu zobowiązań pozabankowych nie miało 49% 

ankietowanych przedsiębiorstw. Udział podmiotów 

sprawnie regulujących takie zobowiązania jest 

najwyższy od początku badania tego zagadnienia, 

czyli od 1999 r. 

Poprawa sprawności obsługi zadłużenia po-

zabankowego w III kw. b.r. nastąpiła we wszyst-

kich podstawowych przekrojach, poza jedynie gru-

pą przedsiębiorstw państwowych. Najbardziej wi-

doczna poprawa i największy wzrost udziału pod-

miotów terminowo spłacających swoje zobowiąza-

nia miała miejsce w grupach podmiotów, które w 

poprzednim kwartale najsłabiej oceniały swoją 

płynność, czyli  w grupie firm małych (o zatrudnie-

niu poniżej 50 osób) oraz wśród firm nieprowadzą-

cych działalności inwestycyjnej. Mimo sporej po-

prawy ocena płynności drugiej z wymienionych 
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grup – grupy przedsiębiorstw nie realizujących 

żadnych inwestycji, nadal pozostaje zdecydowanie 

negatywna. Warto tu zwrócić uwagę, że jest to 

kolejny niekorzystny element oceny płynności tej 

grupy podmiotów (wyższa częstotliwość pojawia-

nia się problemów z płynnością, częstsze trudności 

z terminowym regulowaniem zobowiązań kredyto-

wych, gorsza dostępność kredytów - droższy kre-

dyt).  
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Rys. 150 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a ocena 
obsługi zobowiązań pozakredytowych w III kw. 2003 r. Oś 
pozioma: różnica odsetka przedsiębiorstw nie mających i 
mających problemy z obsługą takich zobowiązań. 

 

Poza wspomnianą grupą przedsiębiorstw nie-

realizujących obecnie inwestycji trudności ze spłatą 

zobowiązań pozabankowych miały także: 

• przedsiębiorstwa nieimportujące, 

• przedsiębiorstwa korzystające z kredytów. 

W zdecydowanie lepszej sytuacji znajdo-

wała się grup podmiotów nie korzystają-

cych z kredytów, gdzie wystąpiła znaczna 

przewaga firm niezalegających ze spłatą 

zobowiązań pozabankowych. 

• podmioty małe - spoza listy 500 najwięk-

szych przedsiębiorstw oraz zatrudniające 

poniżej 50 pracowników. 

 

Tab. 24 Podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw a proble-
my z obsługą zobowiązań pozakredytowych w III kw. 2003 r. 
(udział odpowiedzi w grupie w %).  

 Problemy z obsługą zobowiązań 
pozakredytowych 

 
brak 

proble-
mów 

sporadyc
znie często ra-

zem 

publiczne 50,4 21,5 28,1 100,0 

niepubliczne 48,9 29,2 21,9 100,0 

ma kredyt 44,9 30,5 24,5 100,0 

nie ma kredytów 62,1 17,9 20,0 100,0 
ma kredyt dewizo-
wy 48,0 30,5 21,5 100,0 

nie ma kred. dewi-
zowych. 49,6 25,8 24,6 100,0 

inwestorzy 53,6 27,8 18,6 100,0 

nieinwestorzy 38,1 26,2 35,7 100,0 

eksporterzy 49,7 26,7 23,6 100,0 

nieeksporterzy 48,0 28,4 23,6 100,0 

importerzy 53,1 26,1 20,8 100,0 

nieimporterzy 42,8 29,2 28,0 100,0 
małe (max. 100 
pracown.) 47,1 26,1 26,8 100,0 

duże (pow. 100 
pracowników) 49,8 27,7 22,5 100,0 

lista 500 68,6 21,0 10,5 100,0 

reszta 45,1 28,9 26,1 100,0 

OGÓŁEM 49,1 27,5 23,4 100,0 
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III ...777...    CCCeeennnyyy,,,    kkkooossszzz tttyyy   

 

PROGNOZY CPI 

 

Rys. 151 Oczekiwany, kwartalny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie I kw. 1999 r. - IV kw. 2003 r. 
Czerwone przerywane linie wyznaczają przedział ± jedno 
odchylenie standardowe. 

 

Rys. 151 przedstawia kwartalne oczekiwania 

przedsiębiorstw odnośnie wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych w okresie I kw. 1999 r. - IV 

kw. 2003 r. Średnie oczekiwania kwartalnego 

wzrostu cen w IV kw. br. wyniosły 0,8% i nie-

znacznie wzrosły w porównaniu z poprzednim 

kwartałem, kiedy to wyniosły 0,7%. Mamy więc 

do czynienia z zahamowaniem tendencji spad-

kowej średnich oczekiwań CPI obserwowanej od 

blisko 2 lat. Rozkłady odpowiedzi wraz z podsta-

wowymi miarami pozycyjnymi (dla dwóch ostat-

nich kwartałów) zawiera Rys. 152. Przedsiębior-

stwa były także pytane o roczny wskaźnik inflacji 

(w ciągu najbliższych 12-tu miesięcy). Z odpowie-

dzi wynika (por. Rys. 153), że przedsiębiorstwa 

spodziewają się inflacji (średnio) na poziomie 2,1% 

(w poprzedniej edycji 2%). Podobnie jak w przy-

padku prognoz o horyzoncie kwartalnym tak i w 

tym przypadku można mówić o zahamowaniu tren-

du malejącego. Na uwagę zasługuje fakt, że ok. 

60% respondentów oczekuje, że inflacja w ciągu 

najbliższych 12-tu miesięcy będzie się zawierać w 

przedziale 1,5%-3,5% (por. Rys. 153). 

 

Rys. 152 Rozkład prognozowanej przez firmy, kwartalnej 
dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
(procentowe wartości za IV kw. 2003 r. - rys. dolny, oraz za 
III kw. 2003 r. - rys. górny). 

 

Rys. 153 Rozkład prognozowanej przez firmy, dynamiki 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy (procentowe wartości za IV kw. 
2003 r. - rys. dolny, oraz za III kw. 2003 r. - rys. górny). 

PROGNOZY PPI 

 Na Rys. 154 przedstawiony jest szereg 

oczekiwań kwartalnego wzrostu cen produkcji 

sprzedanej przemysłu (I kw. 1999 r. - IV kw. 2003). 

Oczekiwania wzrostu PPI w IV kw. 2003 r. kształ-

tują się podobnym poziomie już od czterech kwar-

tałów. Średnia wyniosła 0,8% a mediana 0,5% 

(zob. Rys. 155). Należy zwrócić uwagę, że zarówno 

średnie oczekiwania jak ich mediana dla CPI i PPI 
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od kilku kwartałów pokrywają się niemal całkowi-

cie. 

 

Rys. 154 Oczekiwany wzrost cen produkcji sprzedanej 
przemysłu w okresie I kw. 1999 r. - IV kw. 2003 r. Czerwone 
przerywane linie wyznaczają przedział ± jedno odchylenie 
standardowe. 

 

Rys. 156 zawiera informacje dotyczące przewidy-

wanej przez przedsiębiorstwa dynamiki wzrostu cen 

produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Za-

równo średnia jak i mediana wyniosła 2,0%. W 

poprzedniej edycji obydwie miary prognoz usytu-

owały się na tym samym poziomie. 

 

 

Rys. 155 Rozkład prognozowanej przez firmy, kwartalnej 
dynamiki wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu 
(procentowe wartości za IV kw. 2003 r. - rys. dolny, oraz za 
III kw. 2003 r. - rys. górny). 

 

Rys. 156 Rozkład prognozowanej przez firmy, dynamiki 
wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w ciągu naj-
bliższych 12 miesięcy (procentowe wartości za IV kw. 2003 r. 
- rys. dolny, oraz za III kw. 2003 r. - rys. górny). 

 

PROGNOZY CEN WŁASNYCH WYROBÓW 

 Rys. 157 oraz Rys. 158 zawierają informacje 

na temat prognozowanych przez przedsiębiorstwa, 

podwyżek cen sprzedawanych, własnych wyrobów 

i usług. Nieznaczne wahania ich średnich wielkości, 

obserwowane od kilku kwartałów, należy raczej 

interpretować jako stabilizację oczekiwań. Po raz 

kolejny należy odnotować fakt, że deklarowane 

podwyżki cen własnych wyrobów są niższe od 

oczekiwań formułowanych odnośnie wzrostu cen 

produkcji sprzedanej – co zresztą stało się już pra-

widłowością - podobnie jak fakt, że ponad połowa 

firm nie zamierza podnosić w ogóle cen swoich 

towarów (por. Rys. 158). W szczególności, prawie 

8% przedsiębiorstw deklaruje, że obniży ceny wła-

snych wyrobów w ciągu IV kw. 2003 r., zaś aż 54% 

firm nie przewiduje jakichkolwiek dostosowań 

cenowych (w tym samym okresie). 
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Rys. 157 Oczekiwany wzrost cen sprzedawanych przez 
przedsiębiorstwo wyrobów i usług w okresie I kw. 1999 r. - 
IV kw. 2003 r. Czerwone przerywane linie wyznaczają prze-
dział ± jedno odchylenie standardowe. 

 

Rys. 158 Rozkład prognozowanej, kwartalnej dynamiki 
wzrostu cen sprzedawanych przez przedsiębiorstwa wyro-
bów i usług (procentowe wartości za IV kw. 2003 r. - rys. 
dolny, oraz za III kw. 2003 r. - rys. górny). 

 

 

Rys. 159 Oczekiwany wzrost cen nabywanych przez przed-
siębiorstwo surowców i materiałów w okresie I kw. 1999 r. - 
IV kw. 2003 r. Czerwone przerywane linie wyznaczają prze-
dział ± jedno odchylenie standardowe. 

 

 

Rys. 160 Rozkład prognozowanej, kwartalnej dynamiki 
wzrostu cen wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 
surowców i materiałów (procentowe wartości za IV kw. 2003 
r. - rys. dolny, oraz za III kw. 2003 r. - rys. górny). 

 

PROGNOZY CEN WYKORZYSTYWANYCH 

SUROWCÓW I MATERIAŁÓW 

 Odpowiedzi dotyczące prognoz wzrostu cen 

nabywanych przez przedsiębiorstwa surowców i 

materiałów są zestawione na Rys. 159 i Rys. 160. 

Wynika z nich, że połowa przedsiębiorstw oczekuje 

wzrostu cen wykorzystywanych przez siebie su-

rowców i materiałów najwyżej o 0,2% (średnia 

ocen wyniosła 0,7%). Ponadto, prognozy dynamiki 

wzrostu cen sprzedawanych przez firmy produktów 

są (niezmiennie) niższe od oczekiwanego wzrostu 

cen surowców i materiałów (biorąc pod uwagę 

zarówno średnią jak i medianę). 
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KOSZTY STAŁE 
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Rys. 161 Średni udział kosztów stałych w kosztach ogółem w 
podstawowych klasyfikacjach – oczekiwania na IV kw. 2003 
r. 

 

 W czerwcu 2003 r. odnotowano niewielki 

spadek udziału kosztów stałych w kosztach ogó-

łem, co może być pewnym sygnałem wzrostu 

produkcji. Udział ten zmniejszył się o 0,7 punktu i 

wyniósł średnio 37,2%. Mediana rozkładu udziału 

tych kosztów zmniejszyła się o 2 punkty proc., do 

poziomu 33%. Spadek odnotowano również w 

relacji do analogicznego okresu ub. r.  
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Rys. 162 Średni udział kosztów stałych w kosztach ogółem 
oraz trend tego wskaźnika (uzyskany metodą x11) 

 

 Na poziomie jednostkowym udział kosztów 

stałych spadł średnio o 0,2 punktu proc. Koszty 

stałe zwiększyły się w grupie liczącej 28% respon-

dentów (średnio o 8,5 punktu), spadły zaś w 33% 

przedsiębiorstw (średnio o 7,6 punktu proc.).  

 

Rys. 163 Rozkład udziału kosztów stałych w kosztach ogółem  
w wrześniu 2002 r. (górny wykres) oraz w wrześniu 2003 r. 
(dolny wykres) 

 

 W układzie branżowym koszty stałe zmniej-

szyły się w pięciu sekcjach, poza: „Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, 

„Budownictwo” oraz „Transport”. W dwóch sek-

cjach odnotowano wzrost w relacji do analogiczne-

go okresu ub. r. – w „Górnictwie i kopalnictwie” 

oraz w firmach budowlanych.  

 Koszty stałe spadły w większości badanych 

klas, poza importerami sprzedającymi swoje pro-

dukty wyłącznie na rynku krajowym (brak ekspor-

tu), eksporterami nie zajmującymi się importem, 

eksporterami z ponad 50% udziałem eksportu w 

przychodach, firmami zatrudniającymi ponad 499 

osób, ale nie więcej niż 1999, sektorem publicz-

nym, jednostkami samorządowymi oraz podmiota-

mi należącymi do Skarbu Państwa. Największy 

spadek kosztów stałych odnotowały firmy należące 

do państwowych osób prawnych, przedsiębiorstwa 

zadłużone z tytułu kredytów zagranicznych, pod-

mioty zatrudniające poniżej 50 osób oraz firmy 

zorientowane wyłącznie na rynek krajowy (brak 

eksportu, brak importu). 
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Rys. 164 Średni udział kosztów stałych w kosztach ogółem w 
sekcjach PKD (górny rysunek) oraz zmiany tego udziału w 
porównaniu do pop.kw.br. i anal.kw.ub.r. (dolny rysunek) 
 

 Czynniki kształtujące koszty zostały przed-

stawione na rysunkach poniżej. Analiza została 

zawężona do kosztów zmiennych39. Ze względu na 

wpływ kursu walutowego na koszty firm zaopatru-

jących się poza granicami kraju, próbę podzielono 

na importerów i przedsiębiorstwa nie wykazujące 

importu. 
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Rys. 165 Zmiany udziału kosztów zmiennych a zmiany cen u 
dostawców w grupie firm zaopatrujących się na rynku kra-
jowym (nieimporterzy) [lewa oś pionowa –  udział kosztów 
zmiennych w kosztach ogółem w %; prawa oś – wskaźnik 
wzrostu cen dostawców] 

 

 Zgodnie z oczekiwaniami, koszty zmienne w 

klasie firm zaopatrujących się na rynku krajowym 

zmieniają się wraz ze zmianami cen surowców i 

materiałów (cen dostawców). 

 

                                                           
39 koszty zmienne = koszty ogółem – koszty stałe 
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Rys. 166 Zmiany udziału kosztów zmiennych w kosztach 
ogółem w grupie importerów a średniomiesięczny kurs euro 
[lewa oś pionowa –  udział kosztów zmiennych w kosztach 
ogółem w %; prawa oś – kurs euro do złotówki] 
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Rys. 167 Zmiany udziału kosztów zmiennych w kosztach 
ogółem w grupie importerów a średni prognozowany kwar-
talny wzrost cen u dostawców [lewa oś pionowa –  udział 
kosztów zmiennych w kosztach ogółem w %; prawa oś – 
wskaźnik wzrostu cen dostawców] 

 

 Nieco inne zależności odnotowujemy w 

grupie importerów. Najbardziej istotny wpływ 

na koszty tych przedsiębiorstw ma bowiem kurs 

euro. Determinuje on wielkość kosztów zmien-

nych, przez co zmiany cen surowców i materiałów 

pełnią już drugorzędną rolę. Dlatego też, mimo 

spadku dynamiki cen u dostawców, koszty zmienne 

tej grupy rosną (wraz ze wzrostem kursu euro). W 

wyniku tego wzrostu zmniejsza się udział kosztów 

stałych.  

 



 88

III ...888...    KKKuuurrrsss    wwwaaallluuutttooowwwyyy   

 

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

 

Rys. 168 Rozkład prognozowanych przez przedsiębiorstwa kursów walut na koniec IV kw. 2003 r. Rysunek z lewej strony dotyczy 
kursu dolara, zaś prawy kursu euro. Czerwona linia wyznacza średnią rozkładu a czarna jego medianę. 

 

Rys. 168 zestawia oczekiwania dotyczące 

kursów walut. Wykres pierwszy z lewej przedsta-

wia rozkład oczekiwanego kursu dolara na koniec 

IV kw. 2003 r. Średnia prognoza wyniosła 4,00 

PLN/USD (podobnie mediana). W poprzednim 

kwartale prognozy kształtowały się na niższym 

poziomie i wyniosły średnio 3,86 PLN/USD. Wy-

kres po prawej stronie przedstawia oczekiwania 

firm, odnośnie kształtowania się kursu euro na 

koniec IV kw. br. Wg ankietowanych firm, średni 

kurs na koniec IV kw. 2003 r. wyniesie 4,39 

PLN/EURO. W poprzedniej edycji prognozy wy-

niosły (średnio) 4,36 PLN/EURO. W kontekście 

niedawnego zamieszania na rynku walutowym, 

należy podkreślić, że okres wypełniania ankiet 

wykluczał możliwość uwzględnienia tego faktu 

przez przedsiębiorstwa formułujące swoje prognozy 

kursu euro. 

2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

 

Rys. 169 Zestawienie, w postaci rozkładów, odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw dotyczących poziomu kursu, przy którym 
eksport staje się nieopłacalny. Rysunek po lewej stronie informuje o kursie dolara, zaś prawy rysunek dotyczy kursu euro. Czerwona 
linia wyznacza średnią rozkładu a czarna jego medianę. 

 

Na Rys. 169 przedstawiono odpowiedzi ankietowa-

nych przedsiębiorstw dotyczące poziomu kursu, 

przy którym eksport staje się nieopłacalny. Wykres 

pierwszy z lewej informuje o kursie dolara. Odpo-
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wiedzi połowy respondentów nie przekraczały 

poziomu kursu 3,80 PLN/USD (średnia kształtuje 

się na poziomie 3,75 PLN/USD). Dla porównania, 

mediana odpowiedzi w poprzednim badaniu kwar-

talnym wyniosła 3,70 PLN/USD. Połowa respon-

dentów uznaje także kurs nie przekraczający 3,80 

PLN/USD za wartość graniczną, poniżej której, 

pojawiają się problemy ze zbyciem własnych wy-

robów, spowodowane większą atrakcyjnością towa-

rów z importu (średnia dla tej kategorii wyniosła 

3,87 PLN/USD) - zob. Rys. 170. Zatem kurs na 

poziomie 3,80 PLN/USD uznać można za próg, 

poniżej którego mogą pojawić się zarówno proble-

my w eksporcie, jak i wypieranie przez towary 

importowe. Analizując odpowiedzi firm odnośnie 

kursu euro należy stwierdzić, że opinie połowy 

respondentów dotyczące kursu „niekorzystnego” z 

punktu widzenia eksportu, jak również w aspekcie 

konkurencyjności importu, nie przekroczyły progu 

4,00 PLN/EURO (por. Rys. 170 i Rys. 171). Śred-

nie odpowiedzi wyniosły odpowiednio, 3,94 

PLN/EURO oraz 4,09 PLN/EURO.

 

2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

 
2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6

 

Rys. 170 Zebrane odpowiedzi dotyczące poziomu kursu walutowego, przy którym mogą pojawić się, wg firm, problemy ze zbyciem 
własnych wyrobów z powodu większej atrakcyjności (niższych cen) wyrobów importowanych. Rysunek po lewej stronie informuje o 
kursie dolara, zaś prawy rysunek dotyczy kursu euro. Czerwona linia wyznacza średnią rozkładu a czarna jego medianę 

 

Rys. 171 przedstawia zależność w czasie między 

kursem dolara, przy którym eksport staje się nie-

opłacalny, kursem niekorzystnym z powodu więk-

szej konkurencyjności towarów z importu oraz 

rzeczywistym kursem przypadającym na okres 

tworzenia przez respondentów swoich prognoz40. 

Duże podobieństwo w ich dynamice sugeruje, że 

odpowiedzi przedsiębiorstw są formułowane w 

dużej mierze na podstawie rzeczywistego kursu 

dolara w okresie wypełniania ankiet. Ponadto, ana-

                                                           

40 Tzn. użyto w tym przypadku „przedatowania” rzeczywistego 
kursu o jeden kwartał wprzód – np.: rzeczywistemu kursowi w 
ostatnim kwartale 2000 przyporządkowano datę 2001:I. Należy 
dodać, że za kurs kwartalny uznajemy ostatni kurs miesięczny 
(średnia notowań dziennych) z danego kwartału. 

lizując ten rysunek można stwierdzić podstawową 

prawidłowość polegającą na tym, że kurs dolara, 

niekorzystny z powodu większej konkurencyjności 

towarów importowanych, jest (średnio) wyższy od 

kursu, przy którym eksport staje się nieopłacalny. 

Na Rys. 172 przedstawiono analogiczne kursy 

graniczne w odniesieniu do euro. Średnia opinia 

przedsiębiorstw w tym względzie wykazuje nadal 

tendencję wzrostową, choć jej dynamika wyraźnie 

osłabła. Z Rys. 172 wynika, że firmy także w przy-

padku euro kształtują swoje oceny poziomu kursu 

niekorzystnego aspekcie eksportu oraz importu, na 

podstawie bieżących notowań euro. Jednak ostatnio 

obserwowany wzrost wartości euro dość wyraźnie 
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przewyższa poziom graniczny obydwu kursów, co 

w tym kontekście jest sytuacją korzystną. 

 

Rys. 171 Kurs dolara, przy którym eksport staje się nieopła-
calny (przerywana, niebieska linia), kurs dolara niekorzyst-
ny z powodu większej konkurencyjności towarów importo-
wych (przerywana linia czerwona), oraz rzeczywisty kurs 
dolara (linia czarna). 

 

Rys. 172 Kurs euro, przy którym eksport staje się nieopła-
calny (przerywana, niebieska linia), kurs euro niekorzystny z 
powodu większej konkurencyjności towarów importowych 
(przerywana linia czerwona), oraz rzeczywisty kurs euro 
(linia czarna). 

 

III ...999...    EEEkkkssspppooorrrttt ,,,    iiimmmpppooorrrttt    

 

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA 

 W III kwartale 2003 roku działalność eks-

portową prowadziło nieznacznie mniej przedsię-

biorstw biorących udział w szybkim monitoringu 

niż w poprzednim kwartale (spadek o 0,9 pkt. 

proc. – do poziomu 58,4%). Równocześnie ze 

spadkiem odsetka podmiotów eksportujących 

średni udział eksportu spadł o 1 pkt. proc. – do 

poziomu 39,7%, a mediana tego udziału spadła o 

2,4 pkt. proc. do poziomu 32,6%. Wśród ekspor-

terów 75% podmiotów zanotowało zmianę stop-

nia udziału eksportu w przychodach. W przedsię-

biorstwach, w których udział eksportu w przy-

chodach ogółem wzrósł, był on o średnio 4,9% 

większy niż w poprzednim kwartale. Z kolei w 

podmiotach, gdzie udział ten spadł, było on śred-

nio o 7,4% niższy. 

 Największą aktywnością eksportową, 

podobnie jak w II kw. 2003 r., wykazywały 

podmioty zagraniczne (84,3% to eksporterzy). 

Jest to większy odsetek firm niż w ubiegłym 

kwartale, kiedy to 80,4% grupy sprzedawało 

swoje produkty na rynkach zagranicznych. 

Znacznie mniejszą aktywność wykazują jednostki 

państwowych osób prawnych (62,5% grupy to 

eksporterzy). Podmioty komunalne w III kw. 

2003 r. wykazywały najmniejsza aktywność eks-

portową; tylko 6,3% tej grupy sprzedawało swoje 

produkty na rynkach zagranicznych. W stosunku 

do poprzedniego kwartały nastąpił spadek o 3,7 

pkt. proc. Ponadto relatywnie niższą aktywnością 

eksportową wykazują się pozostałe rodzaje pod-

miotów, czyli jednostki skarbu państwa oraz 

prywatne krajowe. Udział podmiotów aktywnych 

eksportowo wynosi 50% dla podmiotów prywat-

nych krajowych oraz 49,4% dla podmiotów skar-

bu państwa. 

 W podziale na sekcje PKD największą 

aktywnością eksportową charakteryzują się 

przedsiębiorstwa z sekcji „Przetwórstwo przemy-

słowe” (81,7% grupy to eksporterzy) oraz 

„Transport” (64,3%). W pozostałych sekcjach 
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udział eksporterów w grupie waha się w grani-

cach 18÷34%. 

 Wzrost udziału eksportu w przychodach 

ogółem odnotowano tylko w dwóch sekcjach 

PKD – „Handel i naprawy” oraz „Rolnictwo i 

Rybołówstwo”. W pozostałych sekcjach, w któ-

rych nastąpiły zmiany udziału przychodów z 

eksportu nastąpił jego spadek; największy był w 

sekcji „Transport” (spadek o 4 pkt. proc.). W 

sekcji „Górnictwo i kopalnictwo” spadek wynosił 

2 pkt. proc., w sekcjach „Pozostała działalność 

komercyjna” oraz „Przetwórstwo przemysłowe” 

1,3 pkt. proc. W przypadku pozostałych sekcji 

wielkość przychodów z eksportu zmniejszyła się 

o mniej niż 1 pkt. proc. 

 W podziale wg form własności, spadek 

udziału przychodów z eksportu w przychodach 

ogółem odnotowano w jednostkach komunalnych, 

państwowych osób prawnych, prywatnych krajo-

wych oraz zagranicznych. Jedyną formą własno-

ści, w której odnotowano wzrost udziału eksportu 

w przychodach ogółem były przedsiębiorstwa 

skarbu państwa (wzrost o 2 pkt. proc.). 

 W III kw. 2003 r. praktycznie nie zmienił 

się odsetek eksporterów mówiących o spadku 

liczby umów eksportowych w porównaniu do 

poprzedniego kwartału (II kw. 2003 r.); wzrost z 

8,2% do 8,9%, jak i odsetek podmiotów informu-

jących o wzroście liczby umów eksportowych 

(wzrost z 28% do 28,5%). Liczba podmiotów 

oceniających liczbę umów eksportowych w III 

kw. 2003 r., jako bez zmian w stosunku do II kw. 

2003 r. spadła o 1,1 pkt. proc. i wyniosła 62,6%. 

PROGNOZY EKSPORTU 

 W IV kwartale 2003 roku należy ocze-

kiwać pewnego spadku wielkości eksportu u 

badanych podmiotów. Procent respondentów 

przewidujących spadek eksportu w nadchodzą-

cym kwartale (IV kw. 2003 r.) wzrósł i wynosi 

11,8% (wzrost o 3,3 pkt. proc.). Jednocześnie 

spadł udział podmiotów oczekujących wzrostu tej 

wielkości – o 2,3 pkt proc. do poziomu 37,6% 

grupy. Wraz ze wzrostem udziału przedsiębiorstw 

przewidujących zmniejszenie się eksportu spadł 

odsetek podmiotów prognozujących utrzymanie 

się tej wielkości na poziomie z poprzedniego 

kwartału. Spadek wynosił 1 pkt. proc. i obecnie 

udział ten wynosi 50,6% badanej populacji (patrz 

Rys. 173). 
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Rys. 173 Prognozy eksportu (na osi pionowej data progno-
zy). 

 

 Niezbyt optymistyczne prognozy dotyczące 

wielkości eksportu potwierdzają również przewi-

dywania odnośnie liczby nowych umów ekspor-

towych. Z odpowiedzi przedsiębiorstw wynika, że 

spadł odsetek respondentów planujących 

zwiększenie nowo zawartych umów – spadek z 

42,7% do 38,9%. W tej grupie tylko 6% badanych 

planuje znaczne zwiększenie liczby umów (w 

poprzednik kwartale była to większa liczba – 

7,1%), a 32,9% prognozuje niewielki wzrost. 

Odsetek podmiotów mówiących o 

prognozowanym spadku liczby nowo zawartych 

kontraktów eksportowych nieco spadł – o 1,2 pkt. 

proc. do poziomu 8,1% W tej grupie znajdują się 

także przedsiębiorstwa oczekujące znacznego 

spadku liczby nowo zawartych umów 

eksportowych. Ich odsetek w grupie eksporterów 

w porównaniu do III kw. 2003 r. wzrósł o 0,6 pkt. 

proc. do poziomu 2%. Spadła, natomiast, liczba 
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2%. Spadła, natomiast, liczba respondentów 

oczekujących niewielkiego spadku liczby umów 

(spadek o 1,1 pkt. proc. do poziomu 7,1%) 

Pozostała część eksporterów to podmioty 

przewidujące utrzymanie się liczby umów na 

podobnym poziomie jak w ubiegłym kwartale. 

Odsetek tez zwiększył się z 47,6% do 52% bada-

nych eksporterów. 

 Zanotowano istnienie związku między 

planowaną wielkością produkcji, a planowanym 

eksportem. W grupie eksporterów planujących 

wzrost eksportu, wielkość produkcji planuje 

zwiększyć 63,2% przedsiębiorstw (w poprzednim 

kwartale 54,5%). W przypadku pozostałych firm 

(36,8% badanej grupy) najprawdopodobniej za-

miast wzrostu produkcji związanego z planowa-

nym wzrostem eksportu nastąpi przesunięcie 

podaży z rynku krajowego na rynek zagraniczny. 

Równocześnie 3,8% respondentów planuje w 

takim przypadku obniżyć wielkość produkcji 

(3,5% w poprzednim kwartale). W przypadku 

prognozowanego spadku wolumenu eksportu 

41,5% respondentów planuje równocześnie 

zmniejszyć produkcję, a 14,6% z respondentów 

planuje wzrostu produkcji (46,7% i 10% w po-

przednim kwartale odpowiednio). Blisko 70% 

podmiotów prognozujących utrzymanie eksportu 

na niezmienionym poziomie planuje również 

utrzymać produkcję na poziomie z poprzedniego 

kwartału. 

 

 

OPŁACALNOŚĆ EKSPORTU 

 W III kw. 2003 roku zanotowano spadek 

udziału nieopłacalnego eksportu w stosunku do 

poprzedniego kwartału. Średni udział takiego 

eksportu w przychodach z eksportu ogółem spadł 

z 8,8% do 7,5%. Mediana tej wielkości w kolej-

nych okresach wynosi 0 (zero). O zjawisku nie-

opłacalnego eksportu poinformowało mniej 

respondentów (spadek o 2,1 pkt. proc. do 

14,2%) sprzedających swoje towary zagranicą. 

Najprawdopodobniej zarówno spadek odsetka 

respondentów mówiących o nieopłacalnym eks-

porcie, jak i spadek średniego udział nieopłacal-

nego eksportu w eksporcie jest wynikiem ko-

rzystniejszego kształtowania się, z punktu widze-

nia eksporterów, kursu złotego w stosunku do 

Euro. 

 Odnotowano następujące zmiany poziomu 

opłacalności eksportu w grupie 149 jednostek 

produkujących na rynek zagraniczny zarówno w 

II kw. 2003 r., jak i w III kwartale 2003 r. W 7% 

przedsiębiorstw wzrósł udział eksportu nieopła-

calnego. Jest to mniejszy odsetek o 2,4 pkt. proc. 

niż w poprzednim kwartale. Odsetek firm, w 

których spadł udział eksportu nieopłacalnego, 

wyniósł 10% i był mniejszy niż w poprzednim 

kwartale o 1,1 pkt. proc. W rezultacie bardziej 

zwiększył się udział przedsiębiorstw odnotowują-

cych spadek nieopłacalnego eksportu, niż wzrósł 

odsetek tych podmiotów, które odnotowały 

wzrost nieopłacalnego eksportu. 

 Pozostała grupa przedsiębiorstw składa się 

z 8,5% przedsiębiorstw, w których udział ten nie 

zmienił się oraz z 74,5%, które cały swój eksport, 

zarówno w badanym okresie, jak i wcześniej-

szym, określiły jako w pełni opłacalny (w po-

przednim kwartale udziały te wynosiły: 7,2% - 

odsetek firm, które nie odnotowały zmian udziału 

nieopłacalnego eksportu i 72,4% - odsetek przed-

siębiorstw, które całą swoją sprzedaż na eksport 

uznały za w pełni opłacalną). 

 Podmioty, których przychody z eksportu 

mieszczą się w przedziale <20,40)% przychodów 

ogółem charakteryzują się największym udziałem 

eksportu nieopłacalnego (patrz Rys. 174). W 

porównaniu do poprzedniego kwartału udział 

nieopłacalnego eksportu spadł w dwóch klasach. 

Są to klasy, w których udział eksportu w przy-
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chodach wynosi (0 , 20)% oraz (40 , 60)%, a 

spadek ten wynosi 3,6 i 5,1 pkt. proc. odpowied-

nio. Respondenci należący do tych dwóch klas 

stanowią 51,1% badanej populacji. 
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12,0%

14,0%

16,0%

<0,20) <20,40) <40,60) <60,80) <80,100) <100>
III kw. IV kw.

 
Grupa <0,20) <20,40) <40,60) <60,80) <80,100) <100)
%populacj
IV kw. 37,2 16,2 13,9 14,8 17,0 0,9 
%populacj
III kw. 35,1 17,1 14,1 15,7 17,1 0,8 

Rys. 174 Udział nieopłacalnego eksportu w grupach przed-
siębiorstw skonstruowanych na podstawie udziału przy-
chodów z eksportu w przychodach ogółem (na osi pionowej 
udział nieopłacalnego eksportu) 

 

 Przedsiębiorstwa, których przychody z eks-

portu stanowią 100% przychodów ogółem zarów-

no w badanym okresie, jak i w poprzednim kwar-

tale nie informowały o posiadaniu nieopłacalnego 

eksportu. Jednakże grupa tych podmiotów stano-

wi zaledwie 0,9% badanej populacji. Pozostała 

część populacji odnotowała wzrost udziału nie-

opłacalnego eksportu w badanym okresie. Wzrost 

ten wahał się w granicach 0,1÷3,3 pkt. proc., z 

czego największy wzrost (3,3 pkt. proc.) odnoto-

wano w przedsiębiorstwach, których przychody z 

eksportu stanowią między 20%, a 40% przycho-

dów ogółem; grupa tych podmiotów stanowi 

16,2% badanej populacji. 

 Jedynie przedsiębiorstwa z sekcji „Przetwór-

stwo przemysłowe” oraz „Pozostała działalność 

komercyjna” odnotowały problem nieopłacalnego 

eksportu. Udział tej wielkości wynosił 8,4% oraz 

4% odpowiednio. 

 W trzech formach własności odnotowano 

spadek udziału nieopłacalnego eksportu (w eks-

porcie). Największy spadek odnotowano w przed-

siębiorstwach komunalnych (spadek o 93,5 pkt. 

proc. do poziomu 0%), skarbu państwa (spadek o 

4,8 pkt. proc.) oraz prywatnych krajowych (spa-

dek o 2,4 pkt. proc.). W pozostałych przypadkach 

zanotowano wzrost udziału nieopłacalnego eks-

portu, z tym, że największy wzrost odnotowano w 

przypadku jednostek państwowych osób praw-

nych (wzrost o 11,3 pkt. proc.) oraz w przedsię-

biorstwach zagranicznych (1,3 pkt. proc.). 

 Najniższym udziałem nieopłacalnego 

eksportu charakteryzują się podmioty komunalne 

oraz zagraniczne (średni udział wynosi 0% i 2,8% 

odpowiednio). Z kolei najwyższy mają podmioty 

skarbu państwa (15,1%). 

 

CECHY ZBIOROWOŚCI EKSPORTERÓW 

 Zbiorowość eksporterów cechuje wyższe 

wykorzystanie mocy produkcyjnych, niż w przy-

padku firm produkujących wyłącznie na rynek 

krajowy (średnio o 3,3 pkt. proc., w poprzednim 

kwartale o 3,4 pkt. proc.). Zmniejszająca się róż-

nica wykorzystania mocy produkcyjnych między 

tymi grupami przedsiębiorstw wynika z mniejsze-

go wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych 

przez firmy produkujące również na rynek zagra-

niczny, niż w przypadku podmiotów nieeksportu-

jących. 

 Odrębność tych dwóch grup jest także 

widoczna w zakresie udziału kosztów stałych w 

kosztach ogółem. Podmioty produkujące wyłącz-

nie na rynek krajowy mają średnio o 4,7 pkt. proc. 

wyższe koszty stałe od firm eksportujących 

(39,6% wobec 34,9%). Taka rozpiętość utrzymuje 

się już kolejny kwartał z rzędu. 

 Cechą najbardziej różnicującą obie grupy 

jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach 

przedsiębiorstwa. Dla eksporterów udział ten 
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wynosi 19,7% (nieznacznie mniej niż w poprzed-

nim kwartale). W grupie tej importuje 79,2% 

podmiotów. Firmy nieeksportujące udział ten 

mają na poziomie 5,8% (wzrost 0,2 pkt. proc.), a 

importuje tylko 25,3% grupy. 

 Wykorzystanie kredytów dewizowych 

przez eksporterów jest ponad dwukrotnie większe 

niż w przypadku podmiotów produkujących wy-

łącznie na rynek krajowych. 41,7% eksporterów 

w stosunku do 22% nieeksporterów informuje o 

posiadaniu kredytu dewizowego. Jednakże to 

może być czynnikiem zmniejszającym korzyści z 

eksportu, gdyż oprócz wzrostu eksportu u tych 

podmiotów następuje także wzrost kosztów ob-

sługi zadłużenia dewizowego. 

 Analiza oceny i prognozy rozwoju przed-

siębiorstw eksportujących i produkujących wy-

łącznie na rynek krajowy również wykazała ist-

nienie różnic między tymi grupami. Eksporterzy 

prognozują większe zmiany zatrudnienia (odsetek 

eksporterów prognozujący wzrost, bądź spadek 

zatrudnienia jest większy niż podmiotów produ-

kujących tylko na rynek krajowy) oraz informują 

o mniejszym niedopasowaniu zapasów do potrzeb 

przedsiębiorstwa (20,1% eksporterów wobec 

22,7% nieeksporterów). Nieznacznie większy 

odsetek przedsiębiorstw sprzedający swoje pro-

dukty na rynkach zagranicznych, niż nieeksportu-

jących ocenia sytuację bieżącą bardziej pozytyw-

nie. Również zapatrywania eksporterów na przy-

szłą sytuację są bardziej optymistyczne niż firm 

nieeksportujących. 

IMPORT 

 W III kwartale 2003 roku z importu 

zaopatrzeniowego korzystało 55% respondentów; 

o 0,5% pkt. proc. mniej niż w poprzednim 

kwartale. Równocześnie ze spadkiem odsetka 

podmiotów korzystających z importu 

zaopatrzeniowego po raz pierwszy od czterech 

kwartałów spadł średni udział tej wielkości i 

udział tej wielkości i wyniósł 13,8% (spadek o 

1% pkt. proc.). 
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Rys. 175 Średni udział importu zaopatrzeniowego w bada-
nej populacji (lewa oś) oraz odsetek respondentów korzy-
stający z importu (prawa oś). 

 

 Spadek udziału importu zaopatrzeniowego 

w kosztach ogółem odnotowało o 0,4 pkt. proc. 

mniej respondentów niż w poprzednim kwartale. 

O spadku tej wielkości poinformowało 18,4% 

respondentów, z czego w 2,8% przypadków była 

to całkowita rezygnacja (w poprzednim kwartale 

odsetek ten był mniejszy i wynosił 1,5%). Wzrost 

importu odnotowało mniej respondentów – 17% 

badanych podmiotów, z czego 2,2% to wzrost z 

poziomu zerowego (w poprzednim kwartale 

19,9% i 3,4% badanych odpowiednio). W stosun-

ku do poprzedniego kwartału, w badanym okresie 

więcej podmiotów odnotowało spadek importu 

zaopatrzeniowego, a mniej jego wzrost. Pozostała 

grupa to w 40,7% nieimporterzy (spadek z 41,1%) 

oraz podmioty, które nie zanotowały zmian udzia-

łu importu zaopatrzeniowego w kosztach – 23,9% 

(wzrost z 21%). 
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Rys. 176 Zmiany udziału importu zaopatrzeniowego w 
kosztach przedsiębiorstwa w stosunku do poprzedniego 
kwartału. 

 

 W trzech sekcjach PKD odnotowano spa-

dek udziału importu zaopatrzeniowego w kosz-

tach; były to sekcje: „Budownictwo”, „Przetwór-

stwo przemysłowe” oraz „Transport”. Spadek ten 

w obu sekcjach był nieznaczny i wahał się w 

granicach 1,1÷2,9 pkt. proc. 

 W pozostałych badanych sekcjach odno-

towano wzrost wielkości importu zaopatrzenio-

wego. Sekcją, w której odnotowano największy 

wzrost była sekcja „Pozostała działalność komer-

cyjna” oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną”. Wzrost ten wynosił 4,5 pkt. 

proc. oraz 1,9 proc. proc. odpowiednio. W pozo-

stałych przypadkach wielkość ta wzrosła o mniej 

niż 1,5 pkt. proc.  

 Największym udziałem importu zaopa-

trzeniowego w kosztach charakteryzują się sekcje: 

„Rolnictwo i rybołówstwo” (38%), „Handel i 

naprawy” (30,2%), „Przetwórstwo przemysłowe” 

(25%), „Pozostała działalność komercyjna” 

(29,5%), oraz „Przetwórstwo przemysłowe” 

(23,1%). W pozostałych sekcjach41 udział importu 

                                                           
41 Są to sekcje: „Budownictwo”, „Górnictwo i kopalnictwo”, 
„Pozostałe”, „”Pośrednictwo finansowe”, „Transport” oraz 
„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną”. 

zaopatrzeniowego w kosztach wynosi poniżej 

15%. 

 W zakresie form własności jedynie w 

przedsiębiorstwach samorządowych nastąpił 

wzrost udziału importu zaopatrzeniowego w kosz-

tach działalności podmiotu (o 1,5 pkt. proc.). W 

pozostałych przypadkach nastąpił spadek od 0,8 

do 2,2 pkt. proc. Największy spadek odnotowano 

w przypadku jednostek państwowych osób praw-

nych (spadek z 27,1% do 24,9%). 

 

CECHY ZBIOROWOŚCI IMPORTERÓW 

 Zbiorowości importerów i eksporterów w 

dużej mierze pokrywają się – 81,4% importerów 

to eksporterzy. W związku z tym cechy tych 

dwóch grup są bardzo zbliżone. Ogólnie importe-

rzy, podobnie jak eksporterzy, w stosunku do 

reszty populacji charakteryzują się: 

- większym wykorzystaniem mocy produkcyj-

nych; 

- niższymi kosztami stałymi; 

- większy odsetek posiada kredyt dewizowy; 

- większy odsetek planuje wzrost zatrudnienia i 

wzrost produkcji, a mniejszy spadek tych 

dwóch wielkości; 

- większym udziałem przychodów z eksportu w 

przychodach ogółem, a przy tym niższym 

udziałem nieopłacalnego eksportu; 

- bardziej optymistycznie oceniają swoja obec-

ną sytuację i oczekują jej dalszego polepsze-

nia. 
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III ...111000...    WWWppp łłłyyywww   ppprrrooogggnnnooozzz    nnnaaa   dddeeecccyyyzzz jjjeee   

 

 W procesie podejmowania decyzji przedsię-

biorstwa kierują się różnymi przesłankami. Zbada-

no wpływ prognoz popytu, wielkości zamówień i 

poziomu eksportu na planowane zmiany cen, skalę 

produkcji, wielkość zatrudnienia oraz działalność 

inwestycyjną. Ponadto ocenie poddano zależność 

między oczekiwanymi zmianami stóp procento-

wych a planami inwestycyjnymi.  

Okazało się, że plany odnośnie poziomu 

produkcji oraz zmiany wielkości zatrudnienia są 

ściśle związane z prognozami popytu, nowych 

zamówień i eksportu. Planowane zmiany cen wyni-

kają m.in. z analizy kształtowania się prognoz po-

pytu i nowych zamówień. Nie widać natomiast 

istotnego związku między cenami a prognozami 

wielkości produkcji i prognozami eksportu.  

Jeśli chodzi o decyzje dotyczące realizowanych już 

inwestycji, to są one wrażliwe na prognozowaną 

wielkość popytu, oceny poziomu nowych zamó-

wień, prognozy eksportu oraz obecny poziom stóp 

procentowych. Brak jest natomiast istotnego związ-

ku między działalnością inwestycyjną a prognozami 

kierunku stóp procentowych oraz planowanymi 

zmianami poziomu produkcji.  

Niektóre relacje przedstawia Rys. 177.  
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przedsiębiorstw zgrupowane wg prognoz liczby nowych zamó-
wień) 

Rys. 177 Związki między prognozami a decyzjami przedsiębiorstw 
                                                           
42 Można przypuszczać, że przedsiębiorstwa, które na pytanie o prognozę nowych zamówień odpowiedziały „nie dotyczy” to monopoliści 
bądź firmy, które działają w oparciu o inne, nierynkowe reguły gry. 
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III ...111111...    BBBaaarrriiieeerrryyy   rrrooozzzwwwooojjjuuu   –––   wwwyyybbbrrraaannneee   ppprrrooobbbllleeemmmyyy   

 

Tab. 25 Bariery rozwoju43 

częstotliwość 
pojawiania się 
problemów 
zgłoszonych 
w:  

niski 
popyt 

ściąganie 
należno-
ści, 

zatory 
płatnicze 

kursy 
waluto-

we, 
wahania 

zmiany 
podat-
ków, 

złe prze-
pisy 

recesja, 
zła 

sytuacja 
fin. 

odbior-
ców 

duża 
konku-
rencja 

trudności 
w uzy-
skaniu 

kredytu 

podatki, 
obciąże-
nia na 
rzecz 
ZUS 

brak 
płynności 

wysokie 
stopy 
proc. 

zbyt duże 
zadłuże-
nie, brak 
zdolności 
kredyto-

wej 

I kw. 1999 r. 28,2 11,2 18,5  8,9 17,0  8,1 15,1 12,0  

II kw. 1999 r. 22,6 8,8 14,1  15,2 16,3  8,1 9,5 9,9 0,7 

III kw. 1999 r. 19,8 11,9 11,5  15,6 19,3  8,2 9,1 8,6  

IV kw. 1999 r. 18,3 12,2 8,6  13,7 15,8  7,2 6,5 9,4  

I kw. 2000 r. 17,1 9,6 12,5  11,8 15,7  9,3 7,5 12,1 3,2 

II kw. 2000 r. 17,2 8,3 14,5  7,3 16,8  7,6 8,3 12,2 2,0 

III kw. 2000 r. 20,4 12,0 14,6  8,7 15,2  9,7 10,4 14,2 4,2 

IV kw. 2000 r 15,1 12,4 19,5  11,1 14,1  10,4 7,4 18,5 2,7 

I kw. 2001 r. 17,9 11,7 15,6  14,3 12,7  11,7 6,5 16,2 3,6 

II kw. 2001 r. 22,0 11,9 18,4  19,7 13,6  9,1 4,5 17,7 2,8 

III kw. 2001 r. 20,3 16,1 24,0  18,6 11,6  6,4 5,0 18,6 3,2 

IV kw. 2001 r. 22,0 16,9 15,6  19,5 10,1  5,3 8,2 12,8 3,2 

I kw. 2002 r. 22,2 16,7 17,4  19,5 8,5 3,7 14,0 9,2 13,0 2,7 

II kw. 2002 r.  25,3 20,1 17,9  21,7 13,2 4,9 6,9 6,7 9,2 2,7 

III kw. 2002 r. 22,6 16,8 16,4  15,1 10,7 5,5 8,2 8,0 7,8 2,3 

IV kw. 2002 r. 19,9 17,6 13,9  16,6 8,5 7,2 8,5 7,5 7,0 2,9 

I kw. 2003 r. 19,7 17,1 14,3  16,5 6,4 9,0 9,6 7,5 5,1 2,8 

II kw. 2003 r. 20,4 17,4 15,5 2,0 17,1 8,2 9,2 7,4 9,5 3,9 2,3 

III kw. 2003 r. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

IV kw. 2003 r. 15,6 14,5 13,5 10,9 9,8 8,3 8,0 7,6 6,3 4,9 4,1 

 

 

 

 

 

                                                           
43 wskaźniki barier rozwoju wyznaczono w oparciu o udział przedsiębiorstw informujących o istnieniu danego rodzaju problemu w liczbie 
wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie (również tych firm, które nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie o bariery 
rozwoju) 
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CYTATY 

 
Rynek zmusił nas do wydłużenia terminów płatności dla odbiorców, co powoduje zaangażowanie kapitału o ok. 
8 mln zł oraz zwiększa dla nas ryzyko nieściągalności. Boom budowlany jest zjawiskiem sztucznym spowodo-
wanym bliskimi i nieznanymi jeszcze zmianami VAT, co z kolei podwyższa ryzyko inwestycji rzeczowych, 
które realizujemy.  Niestabilność warunków zewnętrznych powoduje wzrost ryzyka, co jest bardzo negatywne. 
 

Skalę działalności przedsiębiorstwa ogranicza silna konkurencja na rynku budowlanym, co wymusza sprzedaż 
produktów po cenie na granicy opłacalności. Występują zatory płatnicze spowodowane nieterminową zapłatą 
należności przez zleceniodawców, które w szczególności bardzo niekorzystnie oddziałują na płynność finansową 
przedsiębiorstwa. Niekorzystnie wpływa też zjawisko częstych upadłości i układów odbiorców. Występuje ko-
nieczność podwyższenia kapitału podstawowego. 
 

Bardzo kosztowne i pracochłonne przygotowywanie przetargów. Trudności z wygrywaniem przetargów ze 
względu na dużą konkurencję. Żeby wygrać przetarg trzeba często obniżać ceny nawet poniżej kosztów wła-
snych. W ostatnim czasie powstają trudności z uzyskaniem kredytów. Problemem są zatory płatnicze w rozli-
czeniach pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Bardzo wysokie są składki ZUS i podatek dochodowy. 
 

Kondycja ekonomiczna kraju, wysokość podatków, niespójność przepisów prawa podatkowego, patologie go-
spodarcze będące wynikiem sytuacji gospodarczej (sposoby przeprowadzania przetargów na zamówienia pu-
bliczne, wszechmoc fiskusa i jego przedstawicieli) wpływają na skalę działalność i kondycję firmy. 
 
Dużym problemem przedsiębiorstwa w IV kw. będzie poziom kursu Euro. Przedsiębiorstwo będzie spłacać 
kredyt dewizowy, co przy tak obecnie wysokim kursie waluty wpłynie na duże koszty finansowe w pozycji 
różnice kursowe. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla przedsiębiorstwa, dlatego przedsiębiorstwo liczy na 
spadek kursu Euro do poziomu 4,1 zł. 
 
Problemem dla spółki jest niepewna sytuacja płatnicza największych odbiorców, takich jak stocznie i szpitale. 
Ich trudności powodują powstanie trudności w ściąganiu należności, a ponadto stwarzają konieczność ponosze-
nia kosztów finansowych. Ma to bezpośredni wpływ na płynność Spółki oraz wynik finansowy poprzez ko-
nieczność tworzenia ewentualnych odpisów aktualizujących należności. 
 
Problemem utrudniającym bieżącą działalność jest zbyt niski poziom środków bieżących w obrocie. Spółka 
otrzymała wprawdzie kredyt w rachunku bieżącym, jednak stanowi on ok. 40% potrzeb kredytowych. Barierą 
rozwoju jest brak dostępu do środków na inwestycje. 
 
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność zależną od stabilności kursów walutowych. Te zależą od stabilności i 
przewidywalności polityki ekonomicznej Państwa a przede wszystkim polityki budżetowej. Brak odpowiedniej 
polityki budżetowej, słaby budżet państwa na 2004, odsunięcie w czasie gruntownej reformy finansów publicz-
nych może negatywnie wpłynąć na sytuację na rynku walutowym, a to może skutkować problemami dla przed-
siębiorstwa. 
 
Fakt, że aktualnie żadna z instytucji krajowych wydających certyfikaty na wyroby przemysłowe nie ma do tej 
pory notyfikacji może uniemożliwić sprzedaż tych wyrobów po 1.05.2004r. Nawet na rynku krajowym. 
Problem dotyczy znacznej części polskiego przemysłu. 
 
Rozbieżność między prawem podatkowym a ustawą o rachunkowości. W szczególności mam na uwadze zagad-
nienie leasingu, amortyzacji majątku trwałego, różnice kursowe niezrealizowane, itp.. 
 
Istotnym problemem dla ZE Legnica S.A. jest nieterminowe regulowanie zobowiązań przez odbiorców energii 
elektrycznej, zwłaszcza przez jednostki służby zdrowia. Zaleganie z zapłatą powoduje zaburzenia płynności 
spółki, wpływa na pogorszenie wyniku finansowego. ZE Legnica S.A. Terminowo reguluje swoje płatności 
dzięki korzystaniu z kredytów bankowych. 
 
Niepewność, co do prawa podatkowego i długie procedury administracyjne i sądowe. 
Wzrost oczekiwań banków dotyczących zabezpieczeń kredytów na działalność gospodarczą i inwestycje, co 
ogranicza zdecydowanie możliwość pozyskania kredytów.  
Zdecydowany wzrost kosztów prowizji bankowych. 
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KATEGORIA STAN PROGNOZY UWAGI 

SYTUACJA  
EKONOMICZNA 

Niewielka poprawa 
sytuacji. 
Rośnie odsetek 
przedsiębiorstw 
deklarujących brak 
istotnych proble-
mów. 

Typowe dla tego okresu pogor-
szenie optymizmu prognoz w 
relacji do poprzedniego kwartału, 
przy utrzymaniu tendencji rosną-
cej w dłuższym okresie. 

 

POPYT 
ZAMÓWIENIA 

Po raz kolejny niski 
popyt utrzymał się 
na czele listy barier 
rozwoju. Odsetek 
tego typu proble-
mów był jednak 
wyraźnie mniejszy 
niż pół roku temu. 

Niewielkie sezonowe osłabienie 
popytu oraz nowych zamówień, 
przy zachowaniu długofalowej 
tendencji rosnącej. 
 
 

Poprawia się saldo trwałych 
komponentów popytu. 

PRODUKCJA 
WYKORZYSTANIE 
MOCY  
PRODUKCYJNYCH 

Wzrost wykorzy-
stania mocy pro-
dukcyjnych. Obec-
ny poziom jest 
najwyższy od 1999 
r. 

Możliwy jest niewielki wzrost 
produkcji ponad poziom z III kw. 
br. Utrzymuje się długofalowa 
tendencja wzrostowa. 

 

EKSPORT Zmniejszył się 
odsetek eksporte-
rów w próbie 
Średni udział eks-
portu w przycho-
dach próby okazał 
się mniejszy niż w 
poprzednim kwarta-
le. Jednocześnie 
zmalał również 
udział nieopłacal-
nego eksportu. 

Prognozy sugerują niewielkie 
osłabienie dynamiki eksportu.  

 

INWESTYCJE Nieznacznie 
zmniejszył się odse-
tek inwestorów w 
próbie. 

Należy oczekiwać niewielkiego 
osłabienia aktywności inwesty-
cyjnej przedsiębiorstw, zarówno 
w obszarze nowych inwestycji, 
jak i już rozpoczętych projektów.

 

ZAPASY Ocena stanu zapa-
sów poprawiła się. 
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KATEGORIA STAN PROGNOZY UWAGI 

KREDYT  Głębszy, niż typowy dla 
ostatniego kwartału roku 
przyrost prognoz zmniejsze-
nia poziomu zadłużenia kre-
dytowego.  
Odsetek prognoz obniżenia 
zadłużenia kredytowego jest 
najwyższy w historii tych 
badań a saldo prognoz wzro-
stu i spadku zadłużenia kre-
dytowego spadło do nie 
notowanego wcześniej ni-
skiego poziomu 

Przedsiębiorstwa zgłaszające 
zwiększone zapotrzebowanie 
na finansowanie kredytem nie 
wyróżniały się już w próbie 
lepszą oceną sytuacji bieżącej, 
chociaż nadal posiadają dużo 
korzystniejsze perspektywy 
dotyczące produkcji, eksportu, 
zatrudnienia, czy inwestycji 

STOPY  
PROCENTOWE 

Utrzymuje się spad-
kowa tendencja ko-
mercyjnych stóp pro-
centowych. Średnie 
stopy procentowe dla 
kredytów złotowych 
spadły do poziomu ok. 
7,2%. 

Słabną oczekiwania dalszego 
obniżania stóp procento-
wych, po raz pierwszy od 
trzech lat przeważyły prze-
widywania stabilizacji stóp. 

Słabe, choć lepsze niż w kwar-
tale poprzednim przenoszenie 
zmian stóp procentowych NBP 
na poziom komercyjnych stóp 
procentowych.  

STRUKTURA  
FINANSOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI  

Bardzo wysoki stopień 
samofinansowania, ze 
środków własnych 
dział. bieżącą finansuje 
48% firm, dział. inwe-
stycyjną – 69%  

 Spadek udziału środków wła-
snych w finansowaniu działal-
ności bieżącej, ale wzrost zna-
czenia tych środków w finan-
sowaniu długoterminowym, 
 

PŁYNNOŚĆ 
FINANSOWA 

Poprawa płynności 
finansowej - zwiększa 
się udział firm termi-
nowo obsługujących 
zadłużenie kredytowe, 
jak i zobowiązania 
handlowe. 

 Problemy z płynnością wciąż 
częściej odczuwają przedsię-
biorstwa mniejsze, o niższym 
zatrudnieniu  

CENY Oczekiwania CPI oraz 
PPI od dłuższego cza-
su niemal całkowicie 
się pokrywają 

Średnie oczekiwania CPI 
wzrosły minimalnie.  
Przedsiębiorstwa spodziewa-
ją się inflacji w ciągu naj-
bliższych 12 miesięcy (śred-
nio) na poziomie 2,1% 

60% respondentów oczekuje, 
że inflacja w ciągu najbliż-
szych 12-tu miesięcy będzie się 
zawierać w przedziale 1,5%-
3,5% 

KURS WALUTOWY  Kurs na poziomie 3,80 
PLN/USD oraz 4,00 
PLN/EURO uznać można za 
próg, poniżej którego mogą 
pojawić się zarówno proble-
my ze zbyciem produkcji 
eksportowej, jak i te spowo-
dowane większą atrakcyjno-
ścią towarów z importu. 

 

ZATRUDNIENIE Sezonowy spadek 
zatrudnienia 

Sezonowe pogorszenie pro-
gnoz, które są jednak wyraź-
nie korzystniejsze niż przed 
rokiem 
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1. Prezentowane opracowanie jest sporządzone głównie w oparciu o prognozy stanu koniunktury i jakościowe 

indykatory sytuacji przedsiębiorstw. Przedstawia ono przewidywania ankietowanych przez NBP przedsię-

biorstw oraz ekonometryczne prognozy niektórych szeregów czasowych na okres październik-grudzień 

2003 r.  

2. W opracowaniu wykorzystano następujące źródła danych: szybki monitoring NBP, Biuletyn Statystyczny 

GUS, Badania Koniunktury GUS, materiały IRG SGH.  

3. W opracowaniu posługujemy się następującymi przekrojami klasyfikacyjnymi: 

• wg rodzajów działalności PKD (podział na sekcje PKD został nieznacznie zmodyfikowany: sekcja „Trans-

port, gospodarka magazynowa i łączność” została rozdzielona na dwie grupy: pierwsza z nich zawiera dział 

„Poczta i telekomunikacja”, druga – pod nazwą „Transport” – obejmuje wszystkie pozostałe działy sekcji), 

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

• wg klas wielkości zatrudnienia: od 1 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249, od 250 do 499, od 500 do 1999 oraz 

2000 i więcej osób. 

4. Ilekroć w opracowaniu jest mowa o dynamice wzrostu, rozumiemy przez to wzrost danej wielkości w sto-

sunku do poprzedniego kwartału lub analogicznego okresu ub.r. W przypadku realnej dynamiki, nominalny 

wzrost jest deflowany wskaźnikiem cen produkcji sprzedanej przemysłu.  

5. W monitoringu NBP wzięło udział 615 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Przeważyły pytania o 

charakterze prognostycznym, które dotyczyły: popytu, produkcji, sytuacji ekonomicznej firmy, eksportu, za-

trudnienia, inwestycji, stóp procentowych, wielkości kredytu dewizowego, ruchów cen oraz kursu dolara i 

euro. Ponadto pytano również o bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, terminowość obsługi zadłużenia, trudno-

ści z utrzymaniem płynności oraz opłacalność eksportu. 

6. W tekście pojawia się kilkanaście wskaźników klimatu koniunktury. 

• wskaźniki klimatu koniunktury wyliczono jako różnicę między procentem odpowiedzi korzystnych i nieko-

rzystnych dla sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźniki przyjmują wartości z przedziału od +100 do –100. Ujem-

ne wyniki należy interpretować jako pogorszenie się stanu koniunktury, natomiast dodatnie jako jego po-

prawę, 

• wskaźnik obsługi zadłużenia kredytowego obliczono wyłącznie dla przedsiębiorstw korzystających z kredy-

tu bankowego, 

• wskaźnik prognozy eksportu obliczono wyłącznie dla firm-eksporterów, 

• wskaźnik prognozy wzrostu cen obliczono jako saldo odpowiedzi pozytywnych (tzn. przypadków, w któ-

rych prognoza cen produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo jest wyższa niż prognoza cen czynników 

wytwórczych) i negatywnych (odwrotna sytuacja). 

7. Ilekroć pod tabelą bądź rysunkiem nie pojawia się informacja odnośnie źródła danych, należy rozumieć, że 

źródłem informacji jest wtedy szybki monitoring NBP.  
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1. Przedsiębiorstwo przewiduje, że w IV kw. 2003 r. popyt na jego produkty w stosunku do III kw. 2003 r.: 

a. wyraźnie wzrośnie - jako efekt typowego dla przedsiębiorstwa w tym okresie (sezonowego) wzrostu  za-

potrzebowania na jego produkty 

b. wyraźnie wzrośnie - w następstwie trwale obserwowanego wzrostu zapotrzebowania na  produkty przed-

siębiorstwa 

 c. pozostanie bez zmian lub ulegnie niewielkim zmianom 

 d. wyraźnie spadnie - ale zjawisko to ma charakter sezonowy  i obserwowane jest zawsze w tym okresie 

e. wyraźnie spadnie - w wyniku trwale obserwowanego spadku zapotrzebowania na produkty przedsiębior-

stwa 

2. Czy w IV kw. 2003 r. przedsiębiorstwo planuje: 

 a. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie kredytem bankowym 

 b. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie środkami własnymi 

 c. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie pozabankowymi środkami obcymi  

 d. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych w inny sposób  

 e. przedsiębiorstwo nie planuje podjęcia takich działań 

3. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa do końca grudnia 2003 r. zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w 

relacji do stanu na dzień 30 IX 2003 r.: 

 a. znacząco wzrośnie 

 b. powiększy się w niewielkim stopniu 

 c. pozostanie na niezmienionym poziomie 

 d. zmniejszy się w niewielkim stopniu 

 e. ulegnie wyraźnemu obniżeniu 

 f. nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytów bankowych) 

4. Czy w zakresie obsługi zadłużenia kredytowego:  

a. przedsiębiorstwo nie ma problemów z tą obsługą i w najbliższym kwartale nie przewiduje takich pro-

blemów 

b. przedsiębiorstwo nie ma takich problemów, ale przewiduje pojawienie się ich w najbliższym kwarta-

le 

c. przedsiębiorstwo boryka się z takimi problemami, ale przewiduje zmniejszenie ich skali  w najbliż-

szym kwartale 

 d. przedsiębiorstwo boryka się z takimi problemami i nie przewiduje poprawy sytuacji 

 e. przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytu 

5. Proszę podać minimalną i maksymalną stopę procentową dla kredytów bankowych, jaka była naliczana od 

zadłużenia przedsiębiorstwa w III kw. 2003 r.: 

 a. w przypadku złotówkowego kredytu krótkoterminowego (do 1 roku) - minimum  

 b. w przypadku złotówkowego kredytu krótkoterminowego (do 1 roku) - maksimum 

 c. w przypadku złotówkowego kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku) - minimum 

 d. w przypadku złotówkowego kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku) - maksimum  
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 e. w przypadku dewizowego kredytu krótkoterminowego (do 1 roku) - minimum  

 f. w przypadku dewizowego kredytu krótkoterminowego (do 1 roku) - maksimum  

 g. w przypadku dewizowego kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku) - minimum 

 h. w przypadku dewizowego kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku) - maksimum  

6. W odniesieniu do obecnej ceny kredytu bankowego, przedsiębiorstwo przewiduje, że  do końca grudnia br.: 

 a. nastąpi spadek oprocentowania (tzn. ceny po jakiej przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt) 

 b. nastąpi wzrost oprocentowania  

 c. oprocentowanie kredytów bankowych nie ulegnie zmianie 

 d. przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytu bankowego 

7. Proszę podać prognozowaną stopę procentową, po której przedsiębiorstwo będzie mogło zaciągnąć kredyt 

bankowy (złotówkowy) w końcu IV kw. 2003 r.: 

 a. dla kredytu krótkoterminowego (do 1 roku) 

 b. dla kredytu długoterminowego (powyżej 1 roku) 

8. Przedsiębiorstwo przewiduje że:  

a. ceny sprzedawanych wyrobów i usług w IV kw. 2003 r. (w relacji do stanu na dzień 30 IX 2003 r.) 

wzrosną (spadną) o ...%   

b. ceny nabywanych przez przedsiębiorstwo surowców i materiałów w IV kw. 2003 r. (w rel. jw) wzro-

sną (spadną) o ...%  

 c. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w IV kw. 2003 r. wyniesie...%  

 d. wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w IV kw. 2003 r. wyniesie...% 

 e. wzrost cen CPI w ciągu dwunastu najbliższych miesięcy wyniesie ...% 

 f.  wzrost cen PPI w ciągu dwunastu najbliższych miesięcy wyniesie ...% 

 g. poziom kursu dolara na dzień 31 XII 2003 r. wyniesie ...zł (w PLN za 1 USD)  

 h. poziom kursu euro na dzień 31 XII 2003 r. wyniesie ... zł (w PLN za 1 EURO)  

9. Czy w okresie październik-grudzień 2003 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie: 

 a. poziomu produkcji lub rozmiarów skali działalności (wzrost / spadek / bez zmian)  

b. poziomu zatrudnienia (wzrost / spadek - redukcja niepotrzebnych etatów / spadek - ograniczenie 

kosztów / spadek - inne przyczyny / bez zmian) 

c. realizowanych programów inwestycyjnych (zwiększenie/rezygnacja/redukcja/bez zmian /nie dotyczy) 

10. Czy przedsiębiorstwo korzysta z kredytu dewizowego, zaciągniętego w banku lub w innej instytucji finan-

sowej (tak/nie)?: 

a. Jeśli tak, to proszę podać ile wynoszą aktualnie zobowiązania z tego tytułu (w przeliczeniu na  tys. 

złotych po kursie z 1 IX 2003 r.)?: 

 b. Jaki stan zadłużenia z tytułu kredytów dewizowych przewiduje przedsiębiorstwo na  

 koniec grudnia 2003 r. (w przeliczeniu na tys. złotych po kursie z 1 IX 2003 r.)?: 

11. Jaka jest struktura finansowania działalności bieżącej w przedsiębiorstwie (w procentach)?:  

 a. kredyt bankowy, nominowany w złotówkach  

 b. kredyt bankowy, nominowany w walutach obcych  

 c. kredyt zagraniczny 

 d. środki i fundusze własne  
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 e. zobowiązania wobec budżetu, ZUS 

 f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

 g. inne źródła 

12. Przedsiębiorstwo oczekuje, że wielkość eksportu w IV kw. 2003 r. w porównaniu z III kw. 2003 r.:  

 a. wzrośnie 

 b. spadnie 

 c. utrzyma się na porównywalnym poziomie 

 d. nie dotyczy  (przedsiębiorstwo nie jest eksporterem ) 

13. Jaki jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności przedsiębiorstwa (w %)? 

 Jeśli przedsiębiorstwo zaopatruje się wyłącznie na rynku krajowym należy wpisać 0: 

14. Czy przedsiębiorstwo ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań pozabankowych?: 

 a. nie, nigdy 

 b. tak, sporadycznie 

 c. tak, często 

15. Proszę podać, jaki jest udział eksportu w przychodach ogółem (w %). W przypadku braku eksportu, proszę 

wpisać 0: 

Jeśli przedsiębiorstwo eksportuje towary, których eksport jest nieopłacalny, proszę podać jakiej części przycho-

dów ze sprzedaży on dotyczy (nieopłacalny rozumiany jako cena*kurs niepokrywające kosztów produkcji i 

pozostałych kosztów związanych z eksportem towaru). Jeśli cała sprzedaż na eksport jest opłacalna, proszę wpi-

sać 0: 

16. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport będzie (jest) nieopłacalny (w PLN): 

 a. dla USD 

 b. dla Euro 

17. Przy jakim poziomie kursu walutowego mogą pojawić się problemy ze zbyciem wyrobów produkowanych 

przez przedsiębiorstwo, gdyż ceny podobnych dóbr importowanych będą wyraźnie niższe od oferowanych przez 

Państwa firmę: 

a. dla USD 

b. dla Euro 

18. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną, pomijając typowe dla tego okresu wahania 

sezonowe?: 

a. bardzo dobra 

b. dosyć dobra 

c. słaba 

d. zła (istnieją realne szanse na przetrwanie firmy, poprawę sytuacji)  

e bardzo zła (należy liczyć się z likwidacją bądź upadłością firmy) 

19. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na dzień 1 września 2003 r.: 

20. Jaki jest stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie (w %): 

21. Jaki jest obecnie stan zapasów produktów gotowych w przedsiębiorstwie?: 

 a. zbyt duży 

 b. wystarczający 
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 c. zbyt mały 

 d. nie dotyczy 

22. Jaki jest udział kosztów stałych w kosztach ogółem?: 

23. Czy w III kw. 2003 r. w relacji do II kw. 2003 r. liczba umów eksportowych: 

 a. wzrosła 

 b. zmniejszyła się 

 c. nie uległa zmianom 

 d. nie dotyczy 

24. Prosimy o krótkie zasygnalizowanie problemów (ok.10 zdań), jakie w najbliższym czasie (pół roku) mogą 

być istotne dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prosimy o szczególne uwzględnienie tych zagadnień, 

które wpływają na wielkość produkcji (możliwość jej zwiększenia, względnie powody ograniczenia skali dzia-

łalności), płynność przedsiębiorstwa, zadłużenie kredytowe oraz opłacalność eksportu. W przypadku, jeśli 

przedsiębiorstwo nie napotyka na żadne poważniejsze trudności i nie przewiduje ich wystąpienia w podanym 

terminie, prosimy wpisać "brak problemów": 

25. Czy w okresie październik-grudzień 2003 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji 

ekonomicznej?: 

 a. tak, nastąpi poprawa sytuacji 

 b. tak, nastąpi pogorszenie sytuacji 

 c. nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom 

26. Jaka jest struktura finansowania działalności inwestycyjnej?: 

 a. kredyt bankowy, nominowany w złotówkach 

 b. kredyt bankowy, nominowany w walutach obcych 

 c. kredyt zagraniczny 

 d. środki i fundusze własne 

 e. pozabankowe środki obce 

 f. inne źródła 

27. Czy przedsiębiorstwo oczekuje w IV kw. 2003 r.: 

 a. znaczącego wzrostu liczby nowych umów eksportowych 

 b. niewielkiego wzrostu liczby nowych umów eksportowych 

 c. zawarcia podobnej liczby umów eksportowych, jak w tym okresie w innych latach 

 d. niewielkiego spadku liczby nowych umów eksportowych 

 e. znacznego spadku liczby nowych umów eksportowych 

 f. nie dotyczy 

28. W IV kw. 2003 r. przedsiębiorstwo oczekuje: 

 a. wzrostu liczby zamówień  

 b. spadku liczby zamówień 

 c. utrzymania się podobnej liczby zamówień 

 d. nie dotyczy 

29. Czy w I półroczu 2003 r. przedsiębiorstwo odnotowało wzrost kosztów finansowych w stosunku do analo-

gicznego okresu ub. r. (tak/nie)?: 
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Jeśli tak, to jakie czynniki zadecydowały o tym wzroście (max.: 2 najważniejsze)?: 

a. ujemne różnice kursowe 

b. odsetki od kredytów 

c. wypłaty odsetek za zwłokę, karnych, etc. 

d. straty ze zbycia inwestycji 

e. aktualizacja wartości inwestycji 

f. odpisy aktualizujące wartość należności 

g. inne 

h. w 2003 r. koszty finansowe w przedsiębiorstwie nie wzrosły 

30. Czy przedsiębiorstwo miało w III kw. 2003 r. problemy z utrzymaniem płynności finansowej: (często / spo-

radycznie / nie miało)?: 

31. Czy w rozliczeniach z podmiotami krajowymi (rezydentami) przedsiębiorstwo wykorzystuje waluty obce?: 

a. tak, często (podać od jak dawna) 

b. tak, sporadycznie 

c. nie 

32. Jeśli przedsiębiorstwo rozlicza się z podmiotami krajowymi w walutach obcych, to jaki jest tego powód?: 

33. Z jakimi podmiotami krajowymi przedsiębiorstwo prowadzi rozliczenia dewizowe?: 

a. przedsiębiorstwa 

b. banki 

c. instytucje ubezpieczeniowe 

d. inne (jakie?:) 

e. nie dotyczy 

34. Czy przedsiębiorstwo uważa, że należałoby wprowadzić powszechną regulację pozwalającą na prowadzenie 

rozliczeń pomiędzy podmiotami krajowymi w dewizach (tak/nie/brak zdania)?: 


