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WWWPPPRRROOOWWWAAADDDZZZEEENNNIIIEEE   

 

 Podstawą rocznego Raportu NBP, poświęconego ocenie kondycji sektora przedsiębiorstw, są zwykle dwa 

rodzaje źródeł informacji: dane ilościowe, bazujące przede wszystkim na formularzu statystycznym F-01 GUS, 

oraz dane jakościowe, czerpane głównie z rocznej ankiety przedsiębiorstw, prowadzonej za pośrednictwem O/O 

NBP na próbie w tym roku ok. 570 firm. Takie połączenie dwóch różnych rodzajowo grup źródeł danych ma 

obecnie szczególne znaczenie. Na skutek wprowadzonych w 2002 r. modyfikacji w formularzach sprawozdaw-

czych GUS, wynikających m.in. z zapisów nowej Ustawy o rachunkowości, nastąpiły tak głębokie zmiany w 

treści szeregu kategorii sprawozdawczych, że w znacznym stopniu ograniczona została porównywalność danych 

wstecz. Trzeba zaznaczyć, że problemy te dotyczą szczególnie kategorii, będących przedmiotem specjalnego 

zainteresowania banku centralnego: przychodów i kosztów finansowych oraz zobowiązań; zwłaszcza kredyto-

wych. W rezultacie bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe z metodologicznego punktu 

widzenia, jest posługiwanie się analizami dynamicznymi. Warto może też podkreślić, że nowa Ustawa prawdo-

podobnie wywołała szereg zmian w sposobie klasyfikacji i oceny innych zdarzeń finansowych w przedsiębior-

stwach tak, że modyfikacjom wyłącznie z powodów �księgowych� mogły ulegać również te pozycje sprawozda-

nia F-01, które z formalnego punktu widzenia bezpośrednio nie zostały objęte zmianami. W rezultacie całościo-

wa ocena 2002 r., zwłaszcza porównawcza, na podstawie danych F-01 GUS jest bardzo trudna i w wielu aspek-

tach zdaje się być problematyczna. W tym roku rola jakościowej części Raportu wydaje się więc szczególnie 

duża.  

 Ze względu na rozległość Raportu poniższe uwagi nie są próbą jego całościowego podsumowania. Zamia-

rem jest natomiast przedstawienie 10 najważniejszych, w opinii autorów, grup zjawisk w sektorze przedsię-

biorstw, jakie wystąpiły 2002 r., a których skutki mogą mieć istotne znaczenie dla sytuacji sektora firm w naj-

bliższej przyszłości. 

1. Lekka poprawa sytuacji ekonomicznej firm w 2002 r. i lepsze perspektywy na 2003 r. Analiza da-

nych zagregowanych wykazuje pewien spadek przychodów ogółem sektora przedsiębiorstw. Informa-

cja ta może być jednak myląca, gdyż bardzo istotnym elementem obniżającym wartość tych przycho-

dów był spadek pozostałych przychodów operacyjnych w jednym z największych polskich przedsię-

biorstw. Dość istotną rolę odegrał tu też spadek przychodów finansowych, związany m.in. z redukcjami 

stóp procentowych. Wyniki całej populacji firm dość wyraźnie były też osłabione przez tradycyjnie 

wrażliwe na wahania koniunktury Budownictwo oraz branże restrukturyzowane. Pozostałe rodzaje 

przychodów wzrosły. Przed wyraźnym spadkiem przychodów polska gospodarkę uchroniła głównie 

wysoka dynamika przychodów z eksportu. Poprawie uległo też szereg innych elementów sytuacji firm. 

Korzystniej ukształtowała się zwłaszcza relacja kosztów i przychodów. Po raz pierwszy od kilku lat 

wzrósł udział przedsiębiorstw efektywnych tzn. takich, w których przychody przewyższają koszty. 

Dość znaczącej poprawie uległ wynik finansowy brutto. Nieznacznej poprawie uległ wskaźnik rentow-

ności brutto. Należy jednak zaznaczyć, że rezultaty sektora firm byłyby znacznie lepsze, gdyby nie po-

ziom strat na działalności finansowej. Mechanizm powstawania tych strat był dosyć złożony. Z jednej 

strony naturalnym zjawiskiem był spadek przychodów finansowych; zwłaszcza odsetkowych, bezpo-

średnio związany ze spadkiem stóp procentowych. Z drugiej, w tych samych okolicznościach bardziej 
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problematyczne mogły wydawać się zmiany kosztów finansowych, w tym wzrost kosztów odsetko-

wych. Na podstawie dostępnych informacji można sądzić, że wzrost kosztów odsetkowych związany 

był m.in. z czynnikami cyklicznymi, różnicami kursowymi oraz wysoką koncentracją kosztów odset-

kowych (rekordzista posiadał 5,5% udziału w kosztach odsetkowych całej populacji). Pewien wpływ, 

choć niezbyt wielki, mogło mieć duże zmniejszenie aktywności inwestycyjnej. Oznacza ono bowiem 

m.in. również szybsze kończenie części zredukowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W takim przy-

padku następuje reklasyfikacja kosztów finansowania takiej inwestycji � z kosztów obsługi zobowiązań 

zaciągniętych w celu sfinansowania środka trwałego na koszty odsetkowe. Jeśli chodzi o zaobserwowa-

ne w 2002 r. znaczne pogorszenie się relacji pomiędzy wynikiem na działalności finansowej a wyni-

kiem na działalności, to związane ono jest z działaniem dźwigni w pobliżu progu rentowności opera-

cyjnej (od 1999 r. koszty uzyskania przychodów zbliżone są do przychodów)� w takiej sytuacji małe 

zmiany parametrów finansowych sektora firm wywołują silne wahania wielu wskaźników ekonomicz-

nych. W 2002 r., po raz drugi z kolei, ujemny też był wynik finansowy netto, choć sytuacja uległa lek-

kiemu polepszeniu w stosunku do 2001 r. Dodatnia okazała się natomiast akumulacja. Lepsze, w świe-

tle danych jakościowych, są oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie sytuacji w 2003 r., natomiast wy-

raźniejsza poprawa jest oczekiwana w latach 2004-2005. Zdecydowanie lepsze są oczekiwania odno-

śnie produkcji i kondycji ekonomiczne firm. Przewiduje się pewien wzrost aktywności inwestycyjnej i 

eksportowej. Nieco poprawi się sytuacja w zakresie zatrudnienia, choć tu w całym okresie dominują 

oceny negatywne nad optymistycznymi.  

2. Niski popyt wewnętrzny podstawową barierą. Kolejny rok z rzędu niski popyt wewnętrzny jest 

wskazywany jako główne źródło trudności przedsiębiorstw � 40% firm uznało go za podstawowy. Bar-

dzo istotnym problemem okazały się również kłopoty przedsiębiorstw związane ze ściąganiem należno-

ści, w dużej mierze spowodowane złym funkcjonowaniem procedur windykacyjnych (w tym sądo-

wych). Zwraca też uwagę fakt, że najlepsze przedsiębiorstwa w próbie za główne źródło problemów 

uznawały czynniki zakłócające efektywne funkcjonowanie rynków. W opinii respondentów głównymi 

efektami niekorzystnych dla firm zjawisk gospodarczych były: zaburzenia płynności finansowej, niska 

efektywność i wzrost kosztów działalności. W 2002 r. istniała też dość liczna grupa firm wskazujących 

na osiągnięcie sukcesów w pewnych obszarach. I tak 38% przedsiębiorstw sygnalizowało istotną po-

prawę efektywności, a po ok. 30% - restrukturyzację, poprawę jakości, wzrost eksportu oraz uniknięcie 

bankructwa. Widać więc, że trudna sytuacja wymusiła szereg działań dostosowawczych w sektorze 

firm. Badane przedsiębiorstwa wskazywały na szereg zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w 2003 

r. Mapa tych zagrożeń jest dosyć podobna do obserwowanej w 2002 r. � niemal 60% przedsiębiorstw 

obawia się dalszego spadku popytu, zaś 45% - utraty płynności. Groźbę spadku rentowności dostrzega 

ok. 39% badanych, przy czym dość znacznie osłabły obawy o spadek rentowności produkcji eksporto-

wej.  

3. Małe firmy mają się gorzej. To zjawisko jest typowe i często obserwowane w wielu krajach, w któ-

rych doszło do spowolnienia wzrostu, czy recesji. Wynika ono m.in. z mniejszych zasobów �na prze-

trwanie�, jakimi dysponują małe i średnie firmy, mniejszą dywersyfikacja produkcji i większą zależno-

ścią od rynków (zwłaszcza w zakresie kształtowania cen), większymi utrudnieniami w korzystaniu z 

usług sektora finansowego, zwłaszcza banków etc. Większość z tych, znanych z teorii i praktyki, zabu-
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rzeń w funkcjonowaniu MSP potwierdzają wyniki Raportu. I tak, firmy duże pod względem przycho-

dów w populacji F-01 charakteryzowała przeciętnie wyższa dynamika przychodów i zatrudnienia. 

Mniejszym eksporterom trudniej było natomiast konkurować na rynkach międzynarodowych � w 2002 

r. w grupach eksporterów, którzy osiągali przychody z eksportu nie przekraczające 1 mln zł, nastąpił 

wręcz spadek eksportu. W mniejszych firmach znacznie gorzej kształtowała się relacja przychodów do 

kosztów, a także niższa była rentowność brutto. Dane ankietowe potwierdzają z kolei trudniejszą sytu-

ację mniejszych firm na rynku kredytowym (wyższe wymagania odnośnie zdolności kredytowej, za-

bezpieczenia kredytów etc.), co w części przypadków wynika jednak z relatywnie niższej zdolności 

kredytowej. W świetle wypowiedzi respondentów mniejszym firmom może też być trudniej adaptować 

się do nowych warunków, związanych z akcesja do UE. Z punktu widzenia celów banku centralnego 

korzystną natomiast cechą sektora MSP jest relatywnie niższa dynamika kosztów pracy w tym sektorze, 

jak również niższe współczynniki opłacenia wzrostu wydajności pracy.  

4. Dynamiczny eksport. Dynamika przychodów z eksportu w 2002 r. wyraźnie wyprzedziła dynamikę 

innych kategorii przychodów przedsiębiorstw. W efekcie zwiększył się również udział tych przycho-

dów w przychodach ogółem. W 2002 r. niemal 40% przyrostu przychodów przedsiębiorstw z działalno-

ści operacyjnej było związane z przyrostem przychodów z eksportu. Dynamika przychodów ogółem w 

większości klas firm eksportujących, klasyfikowanych ze względu na udział przychodów z eksportu w 

przychodach, jest wyższa niż u nieeksporterów. W obszarze eksportu można było odnotować jednak 

kilka zagrożeń. Przede wszystkim, stosunkowo słabszą dynamikę przychodów z eksportu osiągnęli 

najwięksi eksporterzy; klasyfikowani tak ze względu na wolumen eksportu, jak i jego udział w przy-

chodach przedsiębiorstwa. Relatywnie słabą dynamikę eksportu, o czym była już mowa, osiągnęły też 

firmy najmniejsze. Dalej, z badań ankietowych wynika, że wśród eksporterów dość częste są obawy o 

stan popytu na rynkach zewnętrznych. Istnieje też dość liczna grupa eksporterów, obejmująca ok. 1/3 

tego typu firm (istotnie zmniejszająca się jednak w stosunku do sytuacji z 2001 r. � o ok. 6 pp.), która 

uważa kurs dolara za destruktywny dla prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród eksporterów nie-

rzadkie są też obawy o przyszłą rentowność eksportu. Warto również zwrócić uwagę, że niemal 70% 

kontraktów dewizowych polskich eksporterów jest denominowanych w dewizach, co w wielu przypad-

kach (zwłaszcza, gdy firma nie prowadzi działalności importowej, lub gdy nie stosuje instrumentów za-

bezpieczających) oznacza m.in. ekspozycję na ryzyko kursowe. Tym większe, że jak wynika z odpo-

wiedzi ankietowanych niemal 60% kontraktów eksportowych jest zawieranych na okresy nie krótsze 

niż półroczne. Warto też zaznaczyć, że problem rentowności eksporterów ma obecnie szczególnie dużą 

wagę również dlatego, że to głównie działalność eksporterów przyczyniła się do pewnego (choć nieste-

ty niewielkiego) wzrostu rentowności całego sektora firm.  

5. Wyraźnie najlepiej w firmach zagranicznych. Podmioty działające w tym sektorze cechuje najwyż-

sza dynamika przychodów ogółem (z wyjątkiem państwowych osób prawnych, w której to formie wła-

sności dynamika ta była nieco większa, ale po głębokim �dołku� w 2001 r.), a także dynamika przycho-

dów z eksportu. Grupa tych firm charakteryzuje się najwyższym udziałem przychodów z eksportu w 

przychodach oraz stała się ona w 2002 r. dominującym eksporterem (udział w eksporcie ok. 52%). W 

ramach tej formy własności najkorzystniej kształtuje się też relacja kosztów i przychodów, przy czym w 

2002 r. uległa ona dalszej poprawie. Przedsiębiorstwa zagraniczne �ratowały� wynik finansowy brutto 
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całego sektora firm i charakteryzowały się najwyższym (o rząd wielkości) wskaźnikiem rentowności 

brutto. Jedynie ta forma własności zwiększała też zatrudnienie. W łącznej ocenie tego sektora trzeba 

jednak wskazać na kilka wyraźnie negatywnych zjawisk. Przede wszystkim sektor ten systematycznie 

zmniejsza od 2000 r. realny poziom inwestycji. Choć tempo spadku nakładów tego sektora maleje, ten-

dencja ta wciąż nie została w tym sektorze odwrócona. Drugim zjawiskiem jest niższa niż w firmach 

prywatnych krajowych wydajność pracy (choć firmy zagraniczne jako jedyna grupa zwiększyły zatrud-

nienie, co częściowo tłumaczy tę relację) przy jednocześnie najwyższej dynamice opłacenia wzrostu 

wydajności pracy.  

6. Wciąż niska dynamika nakładów inwestycyjnych. Ze względów metodologicznych ocena tej katego-

rii jest obecnie bardzo trudna. Przy tym zastrzeżeniu zwraca jednak uwagę kilka faktów. W populacji 

objętej sprawozdaniem F-01 trzeci rok z rzędu spadały nakłady inwestycyjne w ujęciu realnym. Rów-

nież na poziomie jednostkowym wyraźnie wzrósł odsetek przedsiębiorstw redukujących realne nakłady 

(tendencję tę dokładnie potwierdzają też dane jakościowe, gdyż firmy za najczęstszy problem w obsza-

rze inwestycji w 2002 r. wymieniały konieczność cięć w programach inwestycyjnych). Zwiększył się 

też udział nowopowstałych firm, które nie podjęły działalności inwestycyjnej. Jednocześnie spada 

współczynnik koncentracji inwestycji; tak w całej populacji, jak i w grupie 100 największych inwesto-

rów. Z danych jakościowych wynika również istotny spadek inwestycji o strategicznym znaczeniu dla 

firm. Mimo spadku wielkości nakładów inwestycyjnych i pewnego ich �rozdrobnienia�, istnieje jednak 

kilka pozytywnych zjawisk w tym obszarze. Po pierwsze, w 2002 r. wyraźnie wrosła dynamika importu 

inwestycyjnego (powyżej 100%). Zwiększył się też udział importu inwestycyjnego w inwestycjach (do 

niemal 47% w końcu 2002 r.), przy czym ok. 84% tego importu stanowią maszyny i urządzenia. Wy-

raźnej poprawie ulega też struktura rodzajowa nakładów � dominują nakłady na maszyny i urządzenia 

(niemal 45% nakładów). Łącząc te fakty można więc zaryzykować stwierdzenie, że choć w 2002 r. nie 

dokonywano zbyt wielu inwestycji o znaczeniu przełomowym dla funkcjonowania firm, to realizowane 

były mniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne - o charakterze modernizacyjnym, wyraźnie nakierowanym 

na poprawę poziomu technologicznego. Dane jakościowe sugerują również, że większego ożywienia 

inwestycyjnego można spodziewać się dopiero w 2004 r. Jedną z jego potencjalnych przyczyn może 

być akcesja do UE � ok. 43% firm widzi konieczność dokonania inwestycji dostosowawczych. W tym 

miejscu należy też zwrócić uwagę na możliwość pojawienia się pewnego efektu makroekonomicznego 

słabej dynamiki inwestycji w okresie kilku kolejnych lat. Może to mianowicie wywołać efekt bardziej 

pracochłonnego wzrostu gospodarki. Pewne symptomy takiej możliwości już występują w próbie � od-

setek firm, w których wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost zatrudnienia zwiększył się o ok. 4 pp 

w relacji do 2001 r. obejmując ok. ¼ podmiotów składających sprawozdanie F-01 i rejestrowanych w 

obu latach. Powstaje jednak pytanie, czy pracochłonny model wzrostu może charakteryzować się trwa-

łością? Wątpliwość ta wynika m.in. stąd, że w 2001 r. grupa nieinwestorów bardzo istotnie zwiększyła 

zatrudnienie, ale już rok później w grupie tej odnotowano najgłębszy jego spadek. O tym, czy faktycz-

nie wystąpi wzrost pracochłonności produkcji zadecydują, przy niewielkim odsetku inwestycji strate-

gicznych, prawdopodobnie właśnie efekty wspomnianych inwestycji modernizacyjnych. Mówiąc o 

osłabieniu dynamiki nakładów inwestycyjnych należy też uwypuklić spadające znaczenie poziomu stóp 

procentowych. W 2002 r. za istotny lub decydujący czynnik stopy procentowe uznało tu w sumie 43% 
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respondentów ( w 2001 r. � 53%), natomiast 64% przedsiębiorstw, w grupie firm mających problemy z 

realizacja zamierzeń inwestycyjnych, akcentowało pozafinansowe bariery dla tej działalności.  

7. Zdecydowana poprawa ocen NBP i prowadzonej przez Bank centralny polityki pieniężnej. W 

2002 r. w opinii ankietowanych firm źródłem podstawowych problemów przedsiębiorstw była polityka 

rządu (63% - wzrost o niemal 18 pp. w stosunku do 2001 r.), w tym głównie polityka podatkowa 

(88.4%). Polityka pieniężna NBP była krytykowana przez 20% respondentów ( spadek o 20 pp. w rela-

cji do 2001 r.), zaś poziom stóp procentowych przez 35% podmiotów (spadek o 26 pp.). Poprawiła się, i 

tak już dość wysoka w 2001 r., ocena polityki informacyjnej Banku � prawie 72% ankietowanych uzna-

ło sposób informowania o polityce pieniężnej za zrozumiały, przy czym 65% tej grupy wysoko oceniło 

również dostępność tych informacji. W świetle danych jakościowych wysoko też należy ocenić wiary-

godność banku centralnego (w rozumieniu definicji A. Cukiermana), gdyż 91% tych przedsiębiorców, 

którzy obserwowali działania RPP trafnie prognozowało jej decyzje. Ponieważ znaczenie stóp procen-

towych dla funkcjonowania przedsiębiorstw spadło w opinii respondentów, dość wyraźnie zmniejszyła 

się natomiast częstotliwość analizowania komunikatów RPP (raz w miesiącu analizuje je 46.7% firm � 

spadek o 10 pp. w stosunku do 2001 r.). 

8. Słaba transmisja polityki pieniężnej. Mimo spadku odsetka krytycznych ocen NBP w 2002 r. niemal 

o połowę, poziom stóp procentowych nadal krytykuje ponad 1/3 respondentów, tj. wyraźnie więcej niż 

politykę banku centralnego. Ten pozorny paradoks wyjaśniają reakcje banków na obniżki stóp procen-

towych przez NBP. Zdaniem naszych respondentów jedynie w przypadku 61% starych kredytów i 2/3 

nowych, działania banku centralnego przekładały się na obniżanie stóp procentowych przez banki ko-

mercyjne. Praktycznie nie ulegały zmianom marże i inne opłaty dla starych kredytów (73% odpowie-

dzi), zaś dosyć wyraźnie (niemal dwukrotnie) - do 8% wzrósł udział respondentów sygnalizujących 

wzrost marż dla nowych kredytów. Biorąc pod uwagę fakt, że niemal 2/3 firm uważa, że oferty kredy-

towe różnych banków są pod względem oprocentowania zbliżone i jednocześnie banki są bardzo mało 

elastyczne w negocjacjach co do ceny kredytu i prowizji oraz opłat, jest zrozumiałe, dlaczego spadki 

stóp procentowych banku centralnego relatywnie wolno i niecałkowicie przekładają się na redukcje 

kosztu kredytu dla przedsiębiorstwa. W 2002r w stosunku do 1999 r. znacznie wzrosła częstotliwość 

odmowy kredytowania przez banki komercyjne. W grupie ankietowanych przedsiębiorstw w 2002 r. ok. 

1/3 ubiegających się o kredyt firm spotkała się przynajmniej z jednokrotna odmową (w 1999 r. � 13%). 

Częstotliwość odmów jednorazowych lub sporadycznych wzrosła dwukrotnie, zaś odmów częstych � 

ponad trzykrotnie, obejmując ok. 13.5% respondentów ubiegających się o kredyt. Zasadniczymi powo-

dami odrzucenia wniosku kredytowego była słaba płynność firmy (42%), niska rentowność (27%) oraz 

niedostateczne zabezpieczenie (20%). Znaczenie tego ostatniego powodu wzrosło zresztą najbardziej w 

stosunku do 1999 r. (trzykrotnie). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 52% firm, którym 

banki odmówiły kredytowania, powodem odmowy była słaba ocena branży, w jakiej działa firma. Na-

turalnie, w ocenie racjonalności działań banków komercyjnych należy zachować tu dużą ostrożność, 

gdyż z opinii ankietowanych wynika jednocześnie, że większość z nich działa w branżach dojrzałych 

lub wręcz schyłkowych. Reasumując, mimo obniżek stóp procentowych przez bank centralny, koszty 

kredytu obniżyły się nieproporcjonalnie, zaś inne warunki decydujące o jego dostępności uległy nawet 

w przypadku dużej grupy firm zaostrzeniu. 
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9. Symptomy wzrostu elastyczności rynku pracy. Choć spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia były w 

2002 r. słabsze niż w 2001 r., sytuacja na rynku pracy nadal jest bardzo trudna. W strukturze zatrudnie-

nia maleje tempo wzrostu udziału sektora prywatnego (wg danych z F-01), bądź wręcz spada udział te-

go sektora (wg BAEL). Rośnie odsetek osób długotrwale bezrobotnych (powyżej roku). Badania ankie-

towe wskazują jednak na wystąpienie pewnych oznak wzrostu elastyczności rynku pracy. I tak, o ile w 

2001 r. niemal 30% badanych przedsiębiorstw wstrzymywało się z przyjmowaniem nowych pracowni-

ków w obawie przed trudnościami z ich ewentualnym zwolnieniem, to w 2002 r. takich odpowiedzi by-

ło mniej o 7 pp. W przypadku rzeczywistej konieczności zwalniania pracowników w 2001 r. ok. 68% 

firm sygnalizowało istnienie różnych problemów z realizacją takiego zamiaru; w 2002 r. � 60%. Zwięk-

sza się popularność outsourcingu, choć ani outsourcing, ani ewentualny wzrost liczby przepracowanych 

godzin nie są, wbrew częstym opiniom obiegowym, źródłem rekompensaty zmniejszenia zatrudnienia. 

W badanej próbie systematycznie w okresie ostatnich lat maleje zakres mechanizmu automatycznej in-

deksacji płac i innych składników wynagrodzeń. Większość przedsiębiorstw (niemal ¾) widzi możli-

wość zmniejszenia kosztów płacowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności � w 40% poprzez 

substytucję tańszą siłą roboczą, zaś w 1/3 przypadków � poprzez obniżkę płac, możliwą ze względu na 

elastyczne kontrakty płacowe. Dla ok. 37% badanych firm podstawowym mechanizmem kształtowania 

płac są negocjacje indywidualne, zaś dla ok. ¼ - negocjacje zbiorowe. Z badań wynika jednak, że ist-

nieje jeszcze spora przestrzeń do uelastycznienia płac � ½ firm nie ma możliwości redukcji kosztów 

pracy ze względu na ograniczenia wynikające z kodeksu pracy. Redukcja kosztów wynagrodzeń w ba-

danej grupie firm częściej bowiem dokonuje się poprzez zmniejszenie zatrudnienia niż obniżkę płac. W 

sumie ok. 52% firm twierdzi, że płace w przedsiębiorstwie nie reagują na zmiany wyników finanso-

wych przedsiębiorstw. Warto też może zwrócić uwagę na fakt, że dynamika kosztów wynagrodzeń jest 

zdecydowanie większa w firmach dużych, co może sugerować utrzymywanie się w tych przedsiębior-

stwach tradycyjnych przyczyn frykcji w ramach mechanizmów płacowych i polityki zatrudnienia.  

10. Umiarkowany �eurooptymizm� przedsiębiorców przy dużym obszarze nieokreśloności. Zanim 

przedstawimy poszczególne elementy obrazu sytuacji warto zwrócić uwagę na pewną zasadniczą od-

mienność odpowiedzi na pytania dotyczące UE od odpowiedzi związanych z innymi grupami tema-

tycznymi. Podkreślenia wymaga mianowicie fakt dużego odsetka podmiotów nie posiadających opinii 

na poszczególne zagadnienia związane z akcesją. Wynika to między innymi ze słabego poziomu wie-

dzy o UE wśród dużej grupy firm. Spory odsetek (ok. 28%) najmniejszych firm, ale i ok. 10% najwięk-

szych, deklaruje posiadanie znikomej wiedzy na temat funkcjonowania UE. W całej objętej badaniem 

ankietowym populacji, 66% respondentów wiedzę na temat UE oceniło na poziomie nie przekraczają-

cym 3 (w sześciostopniowej skali). Jest jednak jeszcze jeden aspekt tego zjawiska � duża doza niepew-

ności i nieokreśloności. Praktycznym wnioskiem z tej sytuacji jest to, że faktyczny poziom akceptacji 

UE i korzyści dla sektora przedsiębiorstw w dużej mierze będą zależały od umiejętnej polityki gospo-

darczej; zwłaszcza rządu (tu też 55% firm miało trudności z ocenami, choć wśród firm mających opinię 

nieznacznie przeważały oceny negatywne � 26% nad pozytywnymi � 19%). W opinii po ok. 30% firm, 

akcesja będzie miała dodatni wpływ na sytuację firmy, lub nie będzie miała większego wpływu. Ocen 

negatywnych jest zaledwie ok. 11%, ale prawie 30% respondentów nie umie ocenić wpływu akcesji. 

Firmy dość dobrze oceniają stan przygotowań do akcesji � niemal ¾ podmiotów ocenia je przynajmniej 
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na dostateczne w sześciopunktowej skali. Jako przynajmniej dostateczną ocenia konkurencyjność swo-

ich wyrobów niemal 85% respondentów, jednak ok. 45% jako co najmniej dobrą. Najlepsze przygoto-

wanie do akcesji deklarują znaczący producenci w kraju (wyraźnie lepsze niż monopoliści). Mimo dość 

dobrej oceny przygotowań do akcesji ok. 43% przedsiębiorstw widzi konieczność podjęcia dalszych 

działań dostosowawczych. Wśród działań dostosowawczych najczęściej wymieniane są: dostosowanie 

do norm unijnych i podniesienie efektywności produkcji. Mimo deklaracji chęci podjęcia powyższych 

działań jedynie ok. ¼ firm widzi możliwość całkowitego dostosowania się do akcesji, zaś ok. ½ przed-

siębiorstw � częściowego. Warto podkreślić, że wśród przedsiębiorstw panuje duża niepewność co do 

możliwości sfinansowania działań dostosowawczych. Wprawdzie 41% respondentów widzących ko-

nieczność podjęcia takich działań deklaruje posiadanie stosownych środków, to niemal 17% ich nie po-

siada, zaś 42% nie wie, czy może liczyć na stosowne finansowanie. I znowu najgorsza jest tu sytuacja 

w firmach najmniejszych, choć pewne problemy (zapewne ze względu na skalę dostosowań) deklarują 

przedsiębiorstwa największe. Jedynie 14% firm już deklaruje zaciągnięcie kredytu na ten cel (i znowu � 

1/3 nie wie), zaś tylko 11% widzi możliwość skorzystania z funduszy pomocowych. Jeśli chodzi o 

skutki wstąpienia, to ok. ¼ badanych firm spodziewa się poszerzenia rynku i zwiększenia możliwości 

ekspansji, zaś 37% - nie widzi większych zmian. Około 20% przedsiębiorstw obawia się nadmiernej 

konkurencji. W populacji dość silna jest więc presja na działania osłonowe na naszym rynku � postulat 

taki zgłasza niemal 21% badanych, przy czym 39% respondentów nie ma opinii w tej sprawie. Kilkana-

ście procent respondentów  przewiduje możliwość wzrostu cen. 
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III...   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEE   CCCHHHAAARRRAAAKKKTTTEEERRRYYYSSSTTTYYYKKKIII    FFF---000111    

 

Tab. 1 Podstawowe charakterystyki F-01 w latach 2000-2002 

kategoria 2000 2001 2002 
dynamika (analogiczny okres ub. r.=100) 

przychody ogółem 115,7 101,3 99,8 

koszty ogółem 114,6 102,6 99,7 
wynik finansowy brutto 208,9 34,6 114,9 

zysk brutto 128,5 76,7 113,3 

strata brutto 98,5 110,1 112,9 
�+� ��� ��� 

wynik finansowy netto 
-384,7* -41,1 76,7 

wskaźniki 
wskaźnik poziomu kosztów /efektywności/ 

(relacja kosztów do przychodów * 100) 98,10 99,35 99,26 

wskaźnik rentowności brutto 
(relacja wyniku fin. brutto do kosztów * 100) 1,97 0,66 0,77 

wskaźnik zyskowności netto 
(relacja wyniku fin. netto do przychodów * 1000) 6,53 -2,65 -2,04 

* - przejście z ujemnego wyniku fin. na dodatni 

 

 

IIIIII...   PPPRRRZZZYYYCCCHHHOOODDDYYY   ���   PPPEEEŁŁŁNNNAAA   PPPRRRÓÓÓBBBAAA   

IIIIII...111 ...   UUUwwwaaagggiii   wwwssstttęęępppnnneee   

 

 Po raz pierwszy od okresu transformacji wiel-

kość przychodów wypracowanych w 2002 r. 

przez przedsiębiorstwa objęte sprawozdawczością 

F-01 była nominalnie niższa niż w roku po-

przednim (o 0,2%). Realny spadek dynamiki przy-

chodów odnotowano jednak już wcześniej � w 

latach 1992-1993 (patrz Rys. 1). Warto dodać, że w 

okresie 1992-2002 tempo wzrostu przychodów 

rosło tylko w czterech latach: 1994, 1995, 1998 i 

2000.  

 Z analizy przychodów w agregacji kwartalnej 

wynika, że największe spowolnienie tempa wzrostu 

tej wielkości nastąpiło w pierwszym półroczu 2002 

r., przy czym w II kwartale spadek był głębszy niż 

w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku (przycho-

dy II kwartału były o 2,3% niższe niż w II kw. 2001 

r.). 
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Rys. 1 Dynamika przychodów ogółem w sektorze przedsię-
biorstw w latach 1992-2002 �dane kwartalne narastające 

 

Przychody uzyskane w drugiej połowie roku były 

już nominalnie wyższe niż w analogicznym okresie 

2001 r. 
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Tab. 2 Procentowy udział przedsiębiorstw notujących realny 
wzrost przychodów w latach 1996-2002 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
61,7 57,3 51,2 46,4 46,0 45,0 44,1 

 

 Spadek przychodów odnotowało większość 

przedsiębiorstw w populacji � realnie zmniejszyły 

się one w 56% firm. Rozkład realnej dynamiki 

przychodów stał się w 2002 r. nieco bardziej wy-

smukły w porównaniu do 2001 r. Mediana rozkładu 

pozostała na poziomie z poprzedniego roku i wy-

niosła 97,4% (por. Rys. 2). 

 Porównanie dwóch rozkładów dynamiki przy-

chodów: ważonego wielkością przychodów i bez 

wag, sugeruje wzrost tempa przychodów w du-

żych przedsiębiorstwach, przy spadkowym tren-

dzie tej wielkości w podmiotach osiągających 

niewielkie obroty (patrz Tab. 3). Trzeba przy tym 

dodać, że tak duże różnice pojawiły się po raz 

pierwszy od siedmiu lat. 

 

Tab. 3 Podstawowe charakterystyki rozkładu realnej dyna-
miki przychodów w sektorze przedsiębiorstw w latach 1996-
2002 

rok średnia I kwartyl mediana III kwartyl

1996 110,6 91,8 106,0 121,9 

1997 109,3 90,4 103,6 120,3 

1998 105,8 86,8 100,6 116,1 

1999 101,2 83,3 98,1 113,4 

2000 101,6 84,7 98,2 112,2 

2001 98,0 82,1 97,4 110,8 

2002 98,2 83,4 97,4 110,0 

dynamika ważona wielkością przychodów 

1996 107,9 93,3 105,0 118,7 

1997 107,1 94,3 103,8 116,0 

1998 105,2 90,0 101,5 114,3 

1999 102,2 86,9 99,9 114,8 

2000 103,1 88,3 100,1 115,4 

2001 98,7 86,4 99,9 112,0 

2002 106,9 92,4 104,8 116,1 
Z próby usunięto skrajne wartości � po 1% z obu krańców 
rozkładu 
 

 Najszerzej reprezentowaną w próbie klasą 

były w 2002 r. przedsiębiorstwa, w których przy-

chody zmniejszyły się w granicach do 5%. W dru-

giej pod względem liczebności klasie znalazły się 

podmioty o niewiększym niż 5% wzroście przy-

chodów.  Zauważmy  ponadto,  że  taka  dynamika 

 

Rys. 2 Rozkłady realnej dynamiki przychodów w latach 2001 
(czerwony rozkład) i 2002 (niebieski rozkład) oraz rozkład 
różnic między obiema dynamikami (zielony rozkład)1 

 

przychodów była najczęściej obserwowana również 

w latach 1997-2001, i tylko w 1996 r. najliczniej 

reprezentowaną grupę tworzyły przedsiębiorstwa, 

                                                           
1 W każdym z trzech rozkładów z próby usunięto skrajne przy-
padki (po 1% z obu krańców rozkładu). 
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charakteryzujące się wyraźnie lepszymi wynikami 

(wzrost w granicach od 5% do 10%). 

 Zmiany na poziomie jednostkowym sugerują 

wyraźny spadek tempa przychodów. Najbardziej 

liczne w populacji (25%) okazały się przedsiębior-

stwa, w których dynamika przychodów kształtowa-

ła się następująco: w 2001 r. � wzrost, zaś w 2002 r. 

� spadek przychodów. Najmniejszą grupę (11,2%) 

utworzyły firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat 

odnotowały wzrost przychodów, przy czym w 2002 

r. był on nawet silniejszy niż rok wcześniej.  

2001-2002-różnica '02-'01

17,3%

25,0%

12,8%

17,9% 11,2%

15,9%

wzrost-wzrost-poprawa

wzrost-wzrost-pogorszenie

spadek-wzrost

wzrost-spadek

spadek-spadek-poprawa

spadek-spadek-pogorszenie

 

Rys. 3 Struktura populacji przedsiębiorstw sprawozdających 
się nieprzerwanie w latach 2000-2002 ze względu na nomi-
nalną dynamikę przychodów          
Legenda:            
pierwszy człon � dynamika przychodów w 2001 r.           
drugi człon � dynamika przychodów w 2002 r.          
trzeci człon �różnica między dynamiką przychodów w obu 
latach: poprawa � dodatnia różnica (wzrost tempa przychodów), 
pogorszenie � ujemna różnica (spadek tempa przychodów). 

 

 Mediana rozkładu różnicy między dynamiką 

przychodów w 2002 r. i w 2001 r.. była ujemna i 

wyniosła minus 4,2 punktu; średnia � minus 7,4 

punktu (patrz Rys. 2). 

 Podmioty, które sprawozdawały się nieprze-

rwanie w obu latach uzyskały w sumie nominalnie 

o 0,04% niższe przychody niż rok wcześniej (realny 

spadek wyniósł 1%).  

 W ocenie kondycji sektora przedsiębiorstw nie 

należy zapominać o spadku liczby podmiotów w 

populacji � z 16655 na 15861. Zmniejszenie próby 

było efektem zniknięcia z ewidencji 2134 firm i 

pojawienia się mniejszej liczby �nowych� jednostek 

� 1386 podmiotów. Zmniejszenie się liczby pod-

miotów w 2002 r. można przypisać dwóm różnym 

zjawiskom. Po pierwsze, dużej liczbie bankructw i 

niewielkiej dynamice powstawania nowych jedno-

stek. Po drugie, redukcji zatrudnienia. Zauważmy 

bowiem, że przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 

50 osób nie są objęte sprawozdawczością F-01. 

Tymczasem 80% firm, które w 2002 r. zniknęły z 

ewidencji GUS rok wcześniej zatrudniało mniej niż 

50 pracowników. 
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IIIIII...222...   OOObbbssszzzaaarrryyy   wwwzzzrrrooossstttuuu   iii    ssspppaaadddkkkuuu   ppprrrzzzyyyccchhhooodddóóówww   

 

 Tab. 4, Tab. 5 i Tab. 6 informują o przyczy-

nach spadku przychodów. Dane z Tab. 4 przedsta-

wiają dynamikę przychodów ogółem oraz głów-

nych składników tej wielkości w sześciu podsta-

wowych klasyfikacjach. W Tab. 5, w tych samych 

klasyfikacjach zaprezentowano udział przyrostu 

przychodów i ich składowych w przyroście tych 

zmiennych w całej populacji. 

Tab. 4 Dynamika przychodów ogółem oraz ich składników w sześciu podstawowych klasyfikacjach (klasy zostały posortowane 
rosnąco wg dynamiki przychodów ogółem; pogrubioną czcionką wyróżniono wyniki powyżej 100) 

nominalna dynamika przychodów 
klasa 

ogółem ze sprzed. 
produktów

ze sprzed. 
towarów 

pozostałych 
operacyjnych finansowych z ekspor-

tu 
cała populacja 99,8 102,9 101,7 76,3 56,0 108,1 

sektory publiczny 94,1 99,8 97,6 54,1 54,6 97,5 

własności prywatny 101,8 104,1 102,6 96,9 56,7 110,6 

Skarbu Państwa 85,3 89,0 96,6 43,8 45,6 83,0 

samorządowa 88,4 96,3 63,3 79,6 55,0 140,1 

prywatna krajowa 98,0 100,1 99,3 91,9 52,8 106,0 

zagraniczna 108,1 111,0 107,8 105,5 63,5 113,7 

formy 
 własności 

państwowych osób prawnych 114,0 119,3 110,2 80,1 79,0 131,3 

budownictwo 85,4 84,8 95,3 89,6 70,2 69,5 

górnictwo i kopalnictwo 91,9 100,0 100,4 55,1 72,8 99,9 

transport 94,5 119,5 85,7 30,7 24,5 116,9 

pozostałe 97,7 101,1 96,3 98,8 54,9 85,7 

przetwórstwo przemysłowe 100,1 102,0 100,8 88,9 56,7 109,9 

handel i naprawy 101,2 110,8 102,5 89,3 48,5 99,9 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 105,2 110,1 101,3 108,4 59,5 128,3 

sekcje PKD 

poczta i telekomunikacja 110,0 109,0 104,3 138,7 114,1 135,5 

  0-49 94,7 91,6 91,8 139,2 95,8 114,7 

klasy 50-249 98,7 100,9 101,6 84,9 42,8 105,0 

wg wielkości 250-499 100,0 103,0 103,3 66,9 55,5 106,8 

zatrudnienia 2000-wiecej 100,2 103,2 108,5 55,2 71,3 108,3 

 500-1999 101,1 105,2 97,6 102,1 52,6 110,4 

klasy wg  1-49 87,4 92,8 85,2 58,7 50,6 99,2 

udziału eksportu 50-100 112,4 115,6 112,9 101,4 61,8 114,0 

w przychodach nieeksporterzy 119,0 118,6 124,0 116,1 64,3   

  kl1 85,5 89,0 94,7 25,8 108,2 91,4 

klasy kl5 92,8 93,5 90,8 92,5 78,9 90,8 

wg wielkości kl4 96,5 99,0 94,5 86,1 63,6 104,7 

przychodów2 kl3 100,5 103,8 99,1 99,9 62,3 107,2 

  kl6 106,8 109,3 99,0 99,6 107,3 91,2 

  kl2 107,5 113,2 114,5 76,4 41,1 114,3 

                                                           
2 kl1 � największe przedsiębiorstwa (udział w przychodach populacji od 1 do 9,99%) 
kl2 �   (udział w przychodach populacji od 0,1 do 0,99%) 
kl3 �   (udział w przychodach populacji od 0,01 do 0,09%) 
kl4 �   (udział w przychodach populacji od 0,001 do 0,009%) 
kl5 �   (udział w przychodach populacji od 0,0001 do 0,0009%) 
kl6 �   najmniejsze przedsiębiorstwa (u dział w przychodach populacji od 0,00001 do 0,00009%) 
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Tab. 5 Udział przyrostu poszczególnych składowych przychodów w wyodrębnionych klasach w przyroście tych przychodów w całej 
populacji (w pierwszym wierszu nominalna dynamika przychodów; w obrębie danej klasyfikacji liczby w kolumnie sumują się do 
100) 

procentowy udział w przyroście przychodów w całej populacji 
klasa 

ogółem ze sprzed. 
produktów 

ze sprzed. 
towarów 

pozostałych 
operacyjnych finansowych z eksportu 

cała populacja nominalna dynamika spadek wzrost wzrost spadek spadek wzrost 

sektory prywatny -558,8 102,2 125,3 6,8 66,4 105,8 

własności publiczny 658,8 -2,2 -25,3 93,2 33,6 -5,8 

zagraniczna -964,1 100,7 147,1 -4,4 20,4 82,5 

państwowych osób prawnych -463,6 65,5 21,6 10,1 4,1 21,9 

samorządowa 82,0 -2,7 -21,3 1,4 0,8 0,1 

prywatna krajowa 405,3 1,5 -21,8 11,2 46,0 23,3 

formy 
 własności 

Skarbu Państwa 1040,5 -65,0 -25,5 81,8 28,7 -27,8 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię -208,5 34,1 7,0 -2,0 9,2 2,5 

poczta i telekomunikacja -159,2 17,7 0,9 -4,8 -1,4 1,5 

handel i naprawy -140,4 12,0 101,2 7,6 23,4 -0,1 

przetwórstwo przemysłowe -22,8 39,9 7,8 14,4 33,3 90,7 

pozostałe 61,8 3,2 -5,1 0,4 10,2 -2,5 

transport 107,2 35,8 -8,2 59,2 18,3 16,8 

górnictwo i kopalnictwo 120,7 0,0 0,1 23,5 4,8 0,0 

sekcje PKD 

budownictwo 341,2 -42,7 -3,6 1,7 2,2 -8,8 

  500-1999 -116,0 52,0 -29,0 -1,6 28,5 45,3 

klasy 2000-wiecej -24,3 30,7 75,5 69,5 17,6 25,1 

wg wielkości 250-499 1,7 15,2 31,7 24,6 14,0 13,1 

zatrudnienia 0-49 63,1 -6,1 -18,5 -7,5 0,2 2,5 

 50-249 175,5 8,3 40,4 15,0 39,8 14,0 

klasy wg  nieeksporterzy -2517,3 171,6 561,1 -17,9 22,6 0,0 

udziału eksportu 50-100 -554,4 78,6 27,1 -0,3 12,2 103,7 

w przychodach 1-49 3171,7 -150,2 -488,2 118,3 65,2 -3,7 

  kl2 -831,9 110,9 225,8 27,1 60,4 60,2 

klasy kl3 -76,3 44,6 -22,9 0,1 27,6 32,4 

wg wielkości kl6 -0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

przychodów kl5 104,5 -10,2 -8,9 1,4 0,5 -3,4 

  kl4 400,2 -10,7 -76,4 13,1 12,7 13,6 

  kl1 503,9 -34,7 -17,5 58,3 -1,2 -2,7 

Spadek badanej kategorii w całej populacji powoduje zmianę znaków: minus przy liczbie oznacza wtedy wzrost danej kategorii w danej 
klasie, plus � spadek tej kategorii. O spadku bądź wzroście badanej kategorii informuje pierwszy wiersz tabeli (pogrubiona czcionka) 
 

Dane te pozwalają ocenić, jak duży wpływ miały 

zmiany przychodów w danej klasie na dynamikę 

przychodów w całej populacji. W Tab. 6 znajdują 

się dane dotyczące udziału przyrostu składników 

przychodów danej klasy w przyroście przychodów 

ogółem tej klasy. Informują one o wpływie zmian 

struktury przychodów w każdej z klas na wielkość 

przychodów ogółem tej klasy. 
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Tab. 6 Udział przyrostu składowych przychodów danej klasy w przyroście przychodów ogółem tej klasy (w trzeciej kolumnie nomi-
nalna dynamika przychodów w danej klasie; liczby w każdym wierszu (bez danych dot. eksportu) sumują się do 100) 

procentowy udział w przyroście przychodów ogółem danej klasy 
 

klasa  
dynamika 

przychodów
ogółem 

ze sprzed. 
produktów 

ze sprzed. 
towarów 

pozostałych 
operacyjnych finansowych z ekspor-

tu 

cała populacja spadek -728,8 -242,0 372,2 698,6 -446,2 

sektory publiczny spadek 2,4 9,3 52,6 35,6 3,9 

własności prywatny wzrost 133,3 54,2 -4,5 -83,0 84,5 

Skarbu Państwa spadek 45,5 5,9 29,2 19,3 11,9 

samorządowa spadek 24,0 63,0 6,2 6,8 -0,8 

prywatna krajowa spadek -2,6 13,0 10,3 79,3 -25,6 

zagraniczna wzrost 76,2 36,9 1,7 -14,8 38,2 

formy 
własności 

państwowych osób prawnych wzrost 103,0 11,3 -8,1 -6,1 21,1 

budownictwo spadek 91,1 2,6 1,9 4,4 11,5 

górnictwo i kopalnictwo spadek -0,2 -0,2 72,3 28,0 0,1 

transport spadek -243,2 18,6 205,5 119,0 -69,8 

pozostałe spadek -37,3 19,8 2,2 115,3 18,3 

przetwórstwo przemysłowe wzrost 1275,7 82,3 -235,9 -1022,1 1777,1 

handel i naprawy wzrost 62,3 174,4 -20,2 -116,5 -0,4 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię wzrost 119,1 8,1 3,6 -30,9 5,3 

sekcje PKD 

poczta i telekomunikacja wzrost 81,2 1,4 11,2 6,3 4,3 

  0-49 spadek 70,8 71,1 -44,4 2,4 -17,8 

klasy 50-249 spadek -34,4 -55,7 31,9 158,3 -35,6 

wg wielkości 250-499 spadek -6398,7 -4438,2 5291,1 5645,8 -3382,6

zatrudnienia 2000-wiecej wzrost 918,1 751,0 -1063,3 -505,9 460,1 

 500-1999 wzrost 326,9 -60,6 5,1 -171,4 174,2 

klasy wg  1-49 spadek 34,5 37,2 13,9 14,4 0,5 

udziału eksportu 50-100 wzrost 103,3 11,8 0,2 -15,4 83,5 

w przychodach nieeksporterzy wzrost 49,7 53,9 2,7 -6,3 0,0 

  kl1 spadek 50,2 8,4 43,0 -1,6 2,4 

klasy kl5 spadek 71,1 20,6 4,9 3,4 14,5 

wg wielkości kl4 spadek 19,5 46,2 12,2 22,1 -15,2 

przychodów kl3 wzrost 425,7 -72,6 -0,7 -252,4 189,2 

  kl6 wzrost 99,6 -1,4 -0,8 2,6 -22,0 

  kl2 wzrost 97,2 65,7 -12,1 -50,8 32,3 

Spadek przychodów ogółem w danej klasie powoduje zmianę znaków: minus przy liczbie oznacza wtedy wzrost danej kategorii w danej 
klasie, plus � spadek tej kategorii. O spadku bądź wzroście przychodów informuje trzecia kolumna tabeli (pogrubiona czcionka) 
 

 Z punktu widzenia rodzajów przychodów 

spadek tej wielkości nastąpił w wyniku głębokiej 

redukcji wpływów z tytułu przychodów finanso-

wych oraz znacznego zmniejszenia pozostałych 

przychodów operacyjnych. Jeśli chodzi o rodzaj 

rynku, to do spadku przychodów przyczyniła się 

niska dynamika przychodów ze sprzedaży na rynku 

krajowym, a przez to również niewielki wzrost 

przychodów ze sprzedaży3. Zauważmy bowiem, że 

dynamika eksportu była najwyższa na tle pozosta-

łych źródeł wpływów. Na Rys. 4, Rys. 5 i Rys. 6 

przedstawiono dynamikę, udział w przyroście przy-

chodów ogółem oraz strukturę podstawowych źró-

deł przychodów w szerszym horyzoncie czasowym 

� w latach 1996-2002.  

                                                           
3 przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży 
produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów 
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Rys. 4 Dynamika podstawowych źródeł przychodów w latach 
1996-2002  
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Rys. 5 Struktura przyrostu podstawowych źródeł przycho-
dów w latach 1996-2002 (dla lepszej czytelności rysunku 
słupek zmian za 2002 r. został celowo pomniejszony; ujemny 
przyrost przychodów ogółem w 2002 r. spowodował zamianę 
znaków: minus należy zatem interpretować jako wzrost 
danej kategorii, plus � jako spadek) 
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Rys. 6 Struktura przychodów ogółem w latach 1996-2002 
(dane w %) 

 Przychody ogółem zmniejszyły się w wyniku 

spadku tej wielkości w sektorze publicznym, w tym 

głównie w firmach należących do Skarbu Państwa i 

jednostkach samorządowych. Najsilniejsze ujemne 

oddziaływanie na wielkość przychodów miały 

firmy należące do Skarbu Państwa. W grupie tej 

najbardziej zmniejszyły się przychody ze sprzedaży 

produktów oraz pozostałe przychody operacyjne. W 

sektorze prywatnym spadek przychodów odnotowa-

ły przedsiębiorstwa prywatne krajowe. W klasyfi-

kacji wg sekcji PKD przychody zmniejszyły się w 

czterech z ośmiu klas: w budownictwie, górnictwie, 

transporcie oraz jednostkach usługowych z sekcji 

�Pozostałe�. Najsilniejszy wpływ na spadek przy-

chodów miały jednostki budowlane. W sekcji tej 

najbardziej spadły przychody ze sprzedaży produk-

tów. W klasyfikacji wg udziału eksportu w przy-

chodach ogółem redukcję przychodów odnotowała 

grupa eksporterów o niewiększym niż 50% udziale 

eksportu w przychodach. Wynikała ona ze spadku 

przychodów ze sprzedaży towarów oraz zmniejsze-

nia się przychodów ze sprzedaży produktów. Jeśli 

chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, to nie udało się 

zwiększyć przychodów przedsiębiorstwom naj-

mniejszym � zatrudniających poniżej 250 osób. O 

dynamice przychodów ogółem tej grupy zadecydo-

wał spadek przychodów finansowych. 

IIIIII...333...   PPPrrrzzzyyyccchhhooodddyyy   www   pppooodddzzziiiaaallleee   nnnaaa   fffooorrrmmmyyy   wwwłłłaaasssnnnooośśśccciii   

 

 W 2002 r. przychody wzrosły tylko w sekto-

rze prywatnym � o 0,8% realnie (7,3% wyniósł 

wzrost przychodów w tym sektorze w 2001 r.). W 

sektorze publicznym miał miejsce wyraźny spadek 

tej wielkości � o 6,9% (o 17,3% spadły przychody 

tego sektora w 2001 r.).  
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Rys. 7 Realna dynamika przychodów w latach 1997-2002 a 
formy własności � dane zagregowane 

 

 W obu sektorach zmniejszyła się liczba pod-

miotów, co mogło mieć wpływ na otrzymane wyni-

ki. W sektorze prywatnym ubyło 4% przedsię-

biorstw, w publicznym � 9%. Grupa przedsię-

biorstw prywatnych sprawozdających się nieprze-

rwanie w latach 2001-2002 odnotowała realny 

spadek przychodów o 0,1%. W niezmieniającej się 

liczebnie klasie przedsiębiorstw publicznych przy-

chody zmniejszyły się o 3,7%. Zmiany struktury i 

liczebności w obrębie sektorów miały zatem od-

mienny wpływ na ich wyniki. W przedsiębior-

stwach prywatnych był to wpływ dodatni, zaś w 

sektorze publicznym � ujemny. 

 W dalszej części tego bloku rozważań bę-

dziemy zajmować się analizą przychodów w bar-

dziej szczegółowym podziale � na pięć form wła-

sności. W tym układzie tylko dwie klasy odnotowa-

ły wzrost przychodów, w trzech pozostałych zaś 

wielkość wpływów była niższa niż w 2001 r. 

 W firmach należących do Skarbu Państwa 

redukcja przychodów była najsilniejsza � spadek 

wyniósł aż 15,6% realnie. Był to już trzeci z kolei 

rok, w którym przychody malały. Spadek 

przychodów w 2002 r. wynikał m.in. z niemal 9%-

owego zmniejszenia liczebności grupy.  

 Dość wysoką, 12,4% redukcję przychodów 

odnotowano w podmiotach samorządowych. W 

poprzednim roku przychody tej grupy wzrosły. 

Liczba jednostek samorządowych zmniejszyła się 

nieznacznie � o 1,6%.  

 W przedsiębiorstwach należących do pań-

stwowych osób prawnych przychody były aż o 

12,9% większe niż w 2001 r., mimo znacznego, 

13,5% spadku liczebności klasy. W poprzednim 

roku grupa tych firm odnotowała silny, niemal 

40%-owy spadek przychodów, a jej liczebność 

zmniejszyła się o 27%.  

 W sektorze prywatnym wyniki były także 

zróżnicowane. I tak, firmy prywatne krajowe uzy-

skały realnie o 3% niższe przychody niż w 2001 r. 

Warto przy tym dodać, że w okresie 1994-2001 

przychody tej grupy stale rosły. Liczebność jedno-

stek z tej klasy zmniejszyła się o 4,8%.  

 Realny wzrost przychodów odnotowano w 

przedsiębiorstwach, w których przeważał kapitał 

zagraniczny � o 7%. Podobnie jak rok temu tylko w 

tej formie własności liczba przedsiębiorstw wzro-

sła, chociaż była to mała zmiana � o 0,7%.  

 Trzeba podkreślić, że wzrost tempa przycho-

dów w relacji do poprzedniego roku miał miejsce 

tylko w jednej klasie � w przedsiębiorstwach pań-

stwowych osób prawnych (w 2001 r. indeks dyna-

miki przychodów w tej sekcji wyniósł 63,2%, zaś w 

2002 r. - 112,9%).  
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Rys. 8 Struktura przyrostu przychodów w latach 1999-2002 
w podziale na formy własności � dane zagregowane4 

                                                           
4 ponieważ w 2002 r. odnotowano spadek przychodów, znaki na 
rysunku należy interpretować odwrotnie, tzn.: minus � dodatni 
przyrost przychodów, plus � ujemny przyrost 
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 Na podstawie Rys. 8, który obrazuje wpływ 

poszczególnych form własności na kształtowanie 

się poziomu przychodów, możemy wywnioskować, 

że decydujący wpływ na wielkość tej kategorii w 

2002 r. miał z jednej strony spadek przychodów w 

firmach należących do Skarbu Państwa. Z drugiej 

zaś, hamująco na spadek przychodów w całej popu-

lacji zadziałał ich wzrost w podmiotach zagranicz-

nych.  

 Podobnie jak w latach wcześniejszych odno-

towano wzrost udziału sektora prywatnego w przy-

chodach badanej populacji. Udział przychodów 

firm z przewagą kapitału prywatnego zwiększył się 

z 74,1% w 2001 r. do 75,7% rok później. Było to 

możliwe dzięki rozwojowi firm zagranicznych, 

które w ciągu ostatnich ośmiu lat potroiły swój 

wkład w generowanie wolumenu przychodów 

całej populacji.  
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Rys. 9 Struktura przychodów w latach 1996-2002 w podziale 
na formy własności � dane zagregowane 

 Analiza danych na poziomie jednostkowym 

sugeruje spadek dynamiki przychodów we wszyst-

kich formach własności, poza przedsiębiorstwami 

zagranicznymi. Tylko w tej ostatniej grupie zwięk-

szył się odsetek przedsiębiorstw notujących realny 

wzrost przychodów.  

 

Tab. 7 Odsetek przedsiębiorstw notujących realny wzrost 
przychodów w układzie wg form własności 

forma własności 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 49,1 44,5 40,7 

Państwowa osób prawnych 42,0 35,5 34,9 

Samorządowa 38,3 73,0 59,4 

Prywatna krajowa 45,3 43,0 42,2 

Zagraniczna 56,7 52,1 54,9 

 

W przedsiębiorstwach państwowych osób praw-

nych sytuacja na poziomie przedsiębiorstwa okaza-

ła się najgorsza � zaledwie 35% firm udało się 

uzyskać poziom przychodów wyższy niż w 2001 r. 

Grupa przedsiębiorstw samorządowych charaktery-

zowała się największym odsetkiem firm, które w 

2002 r. zwiększyły przychody. Takich podmiotów 

w tej klasie było jednak przy tym znacznie mniej 

niż rok wcześniej. 

IIIIII...444...   PPPrrrzzzyyyccchhhooodddyyy   www   pppooodddzzziiiaaallleee   nnnaaa   ssseeekkkcccjjjeee   PPPKKKDDD   

 

 W 2002 r. pomiędzy sekcjami PKD zarysowa-

ły się wyraźne różnice w kierunku oraz tempie 

zmian przychodów. Trzy sekcje odnotowały wzrost 

przychodów, zaś pięć sekcji realny spadek tej wiel-

kości w relacji do poprzedniego roku.  

 Przychody zwiększyły się realnie w sekcjach: 

�Poczta i telekomunikacja�, �Wytwarzanie i zaopa-

trywanie w energię elektryczną, gaz, wodę� oraz 

�Handel i naprawy�. Ponadto w sekcji �Przetwór-

stwo przemysłowe� miał miejsce nieznaczny nomi-

nalny wzrost przychodów. 

 W przedsiębiorstwach pocztowo-

telekomunikacyjnych poziom przychodów był o 

8,9% wyższy niż w roku poprzednim, co oznacza 6 

punktowy spadek tempa przychodów w relacji do 

2001 r. Zauważmy jednak, że tylko w tej branży 
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nastąpił widoczny wzrost liczby przedsiębiorstw � 

o 9%. Wzrost ten nie był jednak jedyną przyczyną 

zwiększenia poziomu przychodów w tej grupie. Po 

odrzuceniu przedsiębiorstw, które nie sprawozda-

wały się w obu latach, pozostała grupa uzyskała 

również dodatni wzrost przychodów � wyniósł on 

7,2%. 

 Sekcja �Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną� odnotowała 4,2%-owy wzrost 

przychodów. Tempo przychodów tej grupy było aż 

o 10 punktów proc. niższe niż w poprzednim roku. 

Liczebność sekcji zmniejszyła się o 0,9%. 

 W sekcji �Handel i naprawy� przychody 

zwiększyły się zaledwie o 0,2% w skali roku. Mimo 

to, tempo przychodów wzrosło o 2 punkty w relacji 

do poprzedniego roku. Liczebność branży zmniej-

szyła się o 6%. 

 W pozostałych pięciu sekcjach wielkość przy-

chodów była niższa niż w 2001 r., w tym w dwóch 

sekcjach spadek ten był wolniejszy niż w rok wcze-

śniej.  

 W najliczniejszej z ośmiu sekcji � �Przetwór-

stwo przemysłowe� przychody nominalnie wzrosły, 

chociaż ich realna wartość obniżyła się o 0,1%. 

Wielkość przychodów uzyskanych w 2002 r. 

przez tę branżę była jednak nominalnie niższa 

niż dwa lata wcześniej. Liczebność sekcji zmniej-

szyła się o 4% (313 przedsiębiorstw).  

80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe
Górnictwo i kopalnictwo Handel i naprawy
Łączność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ
Transport Pozostałe  

Rys. 10 Realna dynamika przychodów w latach 1997-2002 a 
sekcje PKD � dane zagregowane 

 

 W sekcji �Pozostałe�, skupiającej firmy o 

typowo usługowym profilu działalności, przychody 

zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 

3,3% realnie. Był to nieco mniejszy spadek niż w 

2001 r. (wtedy 5,8%). Liczebność tej sekcji wzrosła 

o 1,4%. 

 6,4%-owy realny spadek przychodów odno-

towała sekcja �Transport�. Tempo przychodów w 

tej branży zmniejszyło się aż o 23 punkty proc. W 

poprzednim roku przedsiębiorstwa z tej sekcji osią-

gnęły bowiem najwyższy wzrost przychodów w 

układzie PKD. Liczebność sekcji zmniejszyła się o 

6,5%. 

 O 9% zmniejszyły się przychody w sekcji 

�Górnictwo i kopalnictwo�. W poprzednim roku 

grupa ta odnotowała wzrost przychodów � o 2%. 

Spadek liczebności branży wyniósł również 9%. 

 Najwyższą, 15%-ową redukcję przychodów 

odnotowała sekcja �Budownictwo�. Przyczyną tego 

spadku był m.in. 13%-owy spadek liczby podmio-

tów w tej branży. W grupie firm budowlanych 

sprawozdających się nieprzerwanie w latach 2001-

2002 również jednak odnotowano znaczny spadek 

przychodów � realnie o 9,5%. 
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Rys. 11 Struktura przyrostu przychodów w latach 1998-2002 
w podziale wg sekcji PKD � dane zagregowane5 

 

                                                           
5 patrz przypis 4 
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 Z Rys. 11 wynika, że ponad połowę ujemnej 

różnicy między przychodami w 2002 r. i w 2001 r. 

było wynikiem spadku tej wielkości w sekcji �Bu-

downictwo�. Najbardziej znaczący dodatni wpływ 

na poziom przychodów miał zaś wzrost tej wielko-

ści w sekcji �Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, wodę�.  

 Zmiany struktury przychodów w podziale na 

sekcje PKD były w sumie jednak niewielkie (mak-

symalnie o 0,8 punktu proc.). Tak, jak w poprzed-

nich latach, większość przychodów należała do 

dwóch największych pod względem liczby podmio-

tów sekcji: �Przetwórstwo przemysłowe� oraz 

�Handel i naprawy� (w sumie 68% wolumenu przy-

chodów całej populacji, 64% podmiotów). 
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Rys. 12 Struktura przychodów w latach 1998-2002 w podzia-
le wg sekcji PKD � dane zagregowane 

 

Wpływ pozostałych sekcji na kształtowanie się 

przychodów w całej populacji był już znacznie 

mniejszy. Na uwagę zasługuje jednak obserwo-

wany po raz kolejny wzrost udziału w przycho-

dach sekcji �Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, wodę�. Udział ten 

zwiększył się o 0,5 punktu proc. (najwięcej w 

relacji do pozostałych branż) i osiągnął wartość 

9,9%. Zauważmy ponadto, że liczebność tej sekcji 

jest niewielka (przedsiębiorstwa z tej branży stano-

wią 3,6% badanej populacji). Trzeba ponadto do-

dać, że w 2002 r. branża ta charakteryzowała się 

relatywnie wysokim wskaźnikiem wzrostu cen � 

średnioroczny indeks cen produkcji sprzedanej w 

tej sekcji wyniósł 107%, wobec 99,9% w przetwór-

stwie przemysłowym, 103% w górnictwie i kopal-

nictwie i 101,2% w produkcji budowlano-

montażowej. 

Podkreślenia wymaga również malejący udział w 

przychodach branży budowlanej. Zmniejszył się on 

w relacji do poprzedniego roku o 0,8 punktu proc. i 

wyniósł 4,7%. Wkład tej branży jest zatem niewiel-

ki, zważywszy na fakt, że jednostki budowlane 

stanowią 12% całej populacji. 

 Sytuacja wewnątrz branż w zakresie przycho-

dów � na poziomie jednostkowym � poprawiła się 

w czterech sekcjach (wzrósł tam odsetek przedsię-

biorstw notujących realny wzrost przychodów), zaś 

w czterech pozostałych uległa pogorszeniu. 

 Znaczna poprawa miała miejsce w sekcji 

�Górnictwo i kopalnictwo� Odsetek firm, któ-

rym w ciągu roku udało się zwiększyć przychody 

wzrósł o ponad 13 punktów i objął prawie 54% 

podmiotów. Średnia rozkładu realnej dynamiki 

przychodów w tej sekcji wzrosła ze 106% na 113%. 

Najbardziej widoczny spadek odsetka firm notują-

cych realny wzrost przychodów odnotowano w 

sekcji �Poczta i telekomunikacja� (o 22 punktów 

proc.) oraz �Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną� (o 19 punktów proc.). 

 
Tab. 8 Odsetek przedsiębiorstw notujących realny wzrost 
przychodów w sekcjach PKD 

sekcja PKD 2000 2001 2002 
Budownictwo 45,8 36,8 37,0 

Przetwórstwo przemysłowe 47,6 43,1 44,6 

Górnictwo i kopalnictwo 46,7 40,3 53,5 

Handel i naprawy 37,5 38,6 39,1 

Poczta i telekomunikacja 71,8 79,5 57,5 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę 35,4 82,7 63,8 

Transport 55,4 40,4 39,6 

Pozostałe 51,2 59,3 50,3 

 
Średnia rozkładu dynamiki przychodów w firmach 

pocztowo-telekomunikacyjnych zmniejszyła się ze 
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121% na 113%, w energetyce spadła ze 116% na 

105%. Wśród ośmiu sekcji tylko w dwóch średnia 

rozkładu dynamiki przychodów przyjmowała war-

tości poniżej 100%. Były to budownictwo i handel. 

DZIAŁY PKD 

 Niektóre branże, np.: �Przetwórstwo przemy-

słowe�, �Handel i naprawy�, �Transport� oraz �Po-

zostałe�, składały się z działów (podgrupy sekcji 

PKD) o wyraźnie zróżnicowanej dynamice przy-

chodów. Różnice pomiędzy działami dochodziły aż 

do 60 punktów proc.  

 W Tab. 9 zaprezentowano 20 z 50 wydzielo-

nych działów PKD � 10 charakteryzujących się 

najwyższą dynamiką przychodów i 10, które odno-

towały w 2002 r. największy spadek tej wielkości. 

Na przeciwstawnych pozycjach znalazły się przede 

wszystkim przedsiębiorstwa z sekcji �Przetwórstwo 

przemysłowe� � większość notująca głęboką reduk-

cję przychodów oraz �Pozostałe� � większość z 

relatywnie najwyższym wzrostem przychodów. 

 Zauważmy ponadto, że spadek przychodów w 

relacji do poprzedniego roku miał miejsce w 27 

działach, zaś wzrost tej wielkości � w 23 (odwrot-

nie niż w 2001 r., kiedy przeważyły działy notujące 

wzrost przychodów). 

 Tempo przychodów zmniejszyło się w przy-

padku 33 działów, wzrost nastąpił w 17. Najbar-

dziej znaczącą poprawę tempa przychodów odno-

towały działy: �Nauka�, �Sprzedaż, obsługa i na-

prawa pojazdów mechanicznych� oraz �Transport 

powietrzny� (we wszystkich trzech działach ponad 

25-cio punktowy wzrost). Spadek tempa przycho-

dów najsilniej odczuwalny był w działach: �Eduka-

cja�, �Działalność organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana�, �Wynajem maszyn i 

urządzeń bez obsługi� oraz �Transport lądowy; 

transport rurociągami� (we wszystkich czterech 

działach ponad 30 punktowy spadek). 
 
Tab. 9 Realna dynamika przychodów w latach 2001-2002 w 
wybranych działach PKD 
10 działów PKD notujących największy 
realny spadek przychodów 2001 2002 

Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi 101,8 65,3 
Działalność wspomagająca transport: 
działalność związana z turystyką 104,4 81,1 

Budownictwo 89,7 84,6 
Transport wodny 97,5 86,3 
Produkcja pozostałego sprzętu transporto-
wego 98,1 87,2 

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego 108,8 89,0 

Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 94,2 91,5 
Produkcja skór wyprawionych  90,3 91,6 
Produkcja pojazdów mechanicznych, 
przyczep i naczep 83,5 91,8 

Produkcja metali 85,4 91,9 
10 działów PKD notujących największy 
realny wzrost przychodów 2001 2002 

Produkcja masy celulozowej, papieru  94,9 108,6 
Produkcja mebli, działalność produkcyjna, 
gdzie indziej nie sklasyfikowana 99,7 108,6 

Poczta i telekomunikacja 115,0 108,9 
Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 110,4 109,6 
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, 
usługi sanitarne 97,5 112,1 

Działalność organizacji członkowskich 153,8 113,0 
Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych 110,0 115,0 

Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów 
mechanicznych 92,1 120,2 

Nauka 3,1 123,2 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 123,8 125,7 

 

IIIIII...555...   PPPrrrzzzyyyccchhhooodddyyy   aaa   wwwiiieeelllkkkooośśśććć    ppprrrzzzeeedddsssiiięęębbbiiiooorrrssstttwwwaaa   

 

 Poziom przychodów i ich dynamika były 

zróżnicowane ze względu na wielkość przedsiębior-

stwa Za miary wielkości przyjęto zarówno obroty 

(przychody) firmy, jak i liczbę zatrudnionych osób.  

 Podkreślenia wymaga przede wszystkim kwe-

stia koncentracji przychodów w populacji firm 

objętych przez GUS sprawozdawczością F-01. W 

2002 r. 2% największych pod względem przy-

chodów przedsiębiorstw uzyskało 50% sumy 

przychodów ogółem. Natomiast w klasyfikacji wg 

wielkości zatrudnienia 50% sumy przychodów 

należało do grupy liczącej 6,6% podmiotów z naj-
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większą liczbą pracowników. O wynikach całej 

populacji w dużej mierze decydują zatem najwięk-

sze przedsiębiorstwa. Wnioski te znajdują potwier-

dzenie w Tab. 10 i Tab. 12. W pierwszej z tabel 

możemy zauważyć, że pięć pierwszych klas, sku-

piających największe pod względem obrotów 

przedsiębiorstwa, odnotowało w 2002 r. realny 

wzrost przychodów ogółem. W drugiej z tabel, z 

której usunięto największe firmy, ani jednej klasie 

nie udało się odnotować wzrostu przychodów. 

Efekt ten pojawił się już po odrzuceniu z próby 32 

największych jednostek. 

 Dane te sugerują więc, że przychody rosły 

najszybciej w przedsiębiorstwach dużych i wiel-

kich, podczas gdy najmniejsze jednostki częściej 

notowały spadek tej wielkości (potwierdziła to 

również analiza wariancji).  

 

Tab. 10 Realna dynamika przychodów a klasy wielkości 
przychodów w latach 2001-2002 (dane zagregowane) 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

grupa posiadająca 20% 
wolumenu przychodów 32 104,2 103,8 

grupa posiadająca 30% 
wolumenu przychodów 81 107,2 99,1 

grupa posiadająca 40% 
wolumenu przychodów 167 104,8 100,3 

grupa posiadająca 50% 
wolumenu przychodów 321 105,2 100,4 

grupa posiadająca 60% 
wolumenu przychodów 612 103,9 100,0 

grupa posiadająca 70% 
wolumenu przychodów 1156 104,0 100,2 

grupa posiadająca 80% 
wolumenu przychodów 2231 103,7 99,8 

grupa posiadająca 90% 
wolumenu przychodów 4534 102,7 98,7 

grupa posiadająca 95% 
wolumenu przychodów 6817 102,3 98,3 

grupa posiadająca 97% 
wolumenu przychodów 8265 102,0 98,1 

grupa posiadająca 98% 
wolumenu przychodów 9241 101,9 97,9 

grupa posiadająca 99% 
wolumenu przychodów 10545 101,7 97,7 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istnieją-
cych nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

 Można ponadto zauważyć, że w porównaniu z 

2001 r. realna dynamika przychodów obniżyła się 

we wszystkich grupach firm, bez względu na wiel-

kość przychodów. 

 Dodatkowych informacji dostarcza Tab. 14, w 

której o przynależności do danej klasy decyduje 

wielkość przychodów wypracowanych w danym 

roku. Różnice w dynamice przychodów podzieliły 

populację przedsiębiorstw na trzy grupy. Pierwszą 

stanowiły jednostki najmniejsze � o przychodach 

niewiększych niż 100 mln zł. Większość firm z tej 

grupy uzyskała niższe przychody niż w 2001 r. 

 

Tab. 11 Mediana rozkładu realnej dynamiki przychodów a 
klasy wielkości przychodów w latach 2001-2002 

Klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

grupa posiadająca 20% 
wolumenu przychodów 32 108,0 102,9 

grupa posiadająca 30% 
wolumenu przychodów 81 109,7 103,1 

grupa posiadająca 40% 
wolumenu przychodów 167 108,0 103,7 

grupa posiadająca 50% 
wolumenu przychodów 321 107,8 104,4 

grupa posiadająca 60% 
wolumenu przychodów 612 106,9 104,4 

grupa posiadająca 70% 
wolumenu przychodów 1156 107,2 104,1 

grupa posiadająca 80% 
wolumenu przychodów 2231 105,8 103,1 

grupa posiadająca 90% 
wolumenu przychodów 4534 103,7 101,3 

grupa posiadająca 95% 
wolumenu przychodów 6817 103,0 100,5 

grupa posiadająca 97% 
wolumenu przychodów 8265 102,3 99,9 

grupa posiadająca 98% 
wolumenu przychodów 9241 101,9 99,5 

grupa posiadająca 99% 
wolumenu przychodów 10545 101,3 98,8 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istnieją-
cych nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

W drugiej klasie znalazły się przedsiębiorstwa, 

osiągające przychody z przedziału od 100 mln do 

10 mld zł. Jednostki te odznaczały się najwyższą 

dynamiką przychodów. Do trzeciej, ostatniej klasy 

weszły firmy, których przychody zamknęły się 

sumą z przedziału od 10 do 100 mld zł. Podmioty te 

uzyskały niewielki wzrost przychodów w relacji do 

2001 r., notując przy tym również największy spa-

dek tempa przychodów w porównaniu do poprzed-

niego roku (w tej ostatniej grupie znalazły się tylko 

cztery firmy). 

 



 27

Tab. 12 Realna dynamika przychodów a klasy wielkości 
przychodów w latach 2001-2002 (dane zagregowane) 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

bez firm posiadających 20% 
wolumenu przychodów 13110 100,4 95,5 

bez firm posiadających 30% 
wolumenu przychodów 13061 98,8 96,1 

bez firm posiadających 40% 
wolumenu przychodów 12975 98,9 94,9 

bez firm posiadających 50% 
wolumenu przychodów 12821 97,7 93,8 

bez firm posiadających 60% 
wolumenu przychodów 12530 97,5 92,8 

bez firm posiadających 70% 
wolumenu przychodów 11986 95,6 90,4 

bez firm posiadających 80% 
wolumenu przychodów 10911 92,9 87,3 

bez firm posiadających 90% 
wolumenu przychodów 8608 90,7 84,0 

bez firm posiadających 95% 
wolumenu przychodów 6325 86,2 77,3 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

Tab. 13 Mediana rozkładu realnej dynamiki przychodów a 
klasy wielkości przychodów w latach 2001-2002 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

bez firm posiadających 20% 
wolumenu przychodów 13110 99,4 96,6 

bez firm posiadających 30% 
wolumenu przychodów 13061 99,4 96,6 

bez firm posiadających 40% 
wolumenu przychodów 12975 99,3 96,5 

bez firm posiadających 50% 
wolumenu przychodów 12821 99,2 96,4 

bez firm posiadających 60% 
wolumenu przychodów 12530 99,1 96,2 

bez firm posiadających 70% 
wolumenu przychodów 11986 98,8 95,9 

bez firm posiadających 80% 
wolumenu przychodów 10911 98,2 95,3 

bez firm posiadających 90% 
wolumenu przychodów 8608 97,3 93,7 

bez firm posiadających 95% 
wolumenu przychodów 6325 95,7 91,4 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

 W klasyfikacji wg wielkości zatrudnienia 

również zaobserwowano różnice w dynamice przy-

chodów (potwierdziła je analiza wariancji). Spadek 

przychodów odnotowała grupa firm o najniższym 

zatrudnieniu � poniżej 250 osób. Relatywnie naj-

bardziej dynamiczny wzrost osiągnęły zaś przed-

siębiorstwa największe (powyżej 2000 zatrudnio-

nych). Ponadto, w tej ostatniej klasie odnotowano 

również wzrost tempa przychodów w relacji do 

poprzedniego roku.  

Tab. 14 Mediana rozkładu realnej dynamiki przychodów a 
klasy wielkości przychodów (górna część tabeli) oraz klasy 
wielkości zatrudnienia (dolna część) w latach 2000-2002 

klasa 2000 2001 2002 
1 mln � 10 mln zł 93,1 91,2 91,3 

10 mln � 100 mln zł 101,0 100,7 99,9 

100 mln � 1 mld zł 104,5 104,9 104,5 

1 mld � 10 mld zł 108,5 106,6 104,5 
10 mld � 100 mld zł 107,9 109,7 101,6 

klasa 2000 2001 2002 

50 � 249 zatrudnionych 99,2 98,9 98,6 

250 � 499 zatrudnionych 101,5 102,2 100,1 

500 � 1999 zatrudnionych 101,0 102,6 101,0 

ponad 2000 zatrudnionych 106,4 103,8 104,4 

 

IIIIII...666...   PPPrrrzzzyyyccchhhooodddyyy   wwwggg   rrrooodddzzzaaajjjuuu   

 

 W 2002 r. miały miejsce dość znaczące zmia-

ny struktury przychodów. Odbiegały one od kie-

runku zmian obserwowanego dotychczas. Odno-

towano wzrost udziału dwóch podstawowych 

źródeł wpływów: przychodów ze sprzedaży pro-

duktów oraz przychodów ze sprzedaży towarów. 

Nastąpił tym samym spadek udziału pozostałych 

przychodów.  

 Zmiany te wynikały z głębokiej redukcji 

dwóch strumieni przychodów, tj. pozostałych przy-

chodów operacyjnych (taki spadek odnotowało 

48% firm) oraz przychodów finansowych (spadek 

tych przychodów dotyczył 66% populacji), przy 

nieznacznym wzroście dwóch podstawowych źró-

deł przychodów. Spadek pozostałych przychodów 

operacyjnych wynikał z kolei ze znacznego 

zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży ma-
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jątku trwałego oraz z ograniczenia dotacji bu-

dżetowych. 

 

Tab. 15 Struktura rodzajowa przychodów w latach 1999-
2002 � dane zagregowane (dane w %) 

struktura przychodów 1999 2000 2001 2002 
ze sprzedaży produktów 60,4 60,0 59,6 61,5 

ze sprzedaży towarów 33,0 33,3 33,0 33,6 
pozostałe przychody opera-
cyjne 3,1 3,1 3,7 2,8 

ze sprzedaży majątku 
trwałego 0,9 0,9 1,3 0,4 

dotacje 0,7 0,5 0,5 0,3 
pozostałe przychody ope-
racyjne 1,5 1,6 1,9 2,1 

przychody finansowe 3,5 3,7 3,7 2,1 

dywidendy 0,0 0,1 0,1 0,1 

uzyskane odsetki 0,5 0,6 0,7 0,7 

pozostałe przychody fin. 3,0 3,05 3,0 1,3 

 

Redukcja pozostałych przychodów operacyjnych 

była obserwowana w większości klas w populacji. 

Nie odnotowała jej m.in. grupa przedsiębiorstw 

zagranicznych, firmy z sekcji �Poczta i telekomuni-

kacja� oraz �Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, wodę�, a także klasa podmio-

tów nie zajmujących się eksportem oraz grupa 

eksporterów o wysokim (ponad 50%) udziale eks-

portu w przychodach. Najsilniejszy spadek pozosta-

łych przychodów operacyjnych odczuły firmy z 

sekcji �Transport�. W grupie tej znalazło się jedno 

przedsiębiorstwo, które wywarło decydujący 

wpływ na całość wyników. W firmie tej, najpraw-

dopodobniej w wyniku przeprowadzenia reorgani-

zacji, spadek przychodów ogółem wyniósł aż 10,8 

mld zł (2,3 mld zł w sumie zmalały przychody całej 

populacji), w tym pozostałe przychody operacyjne 

zmniejszyły się o niespełna 5 mld zł (o 8,4 mld zł 

zmalały te przychody w całej populacji), co było z 

kolei efektem 4,6-cio miliardowego spadku wpły-

wów z tytułu sprzedaży majątku. 

 

 

 

Tab. 16 Realna dynamika elementów przychodów w latach 
1999-2002 (dane zagregowane) 

struktura przychodów 1999 2000 2001 2002 
ze sprzedaży produktów 105,2 106,5 99,2 101,8 

ze sprzedaży towarów 107,7 108,2 99,0 100,7 
pozostałe przychody opera-
cyjne 124,1 106,7 119,5 75,5 

ze sprzedaży majątku 
trwałego 141,0 114,1 138,4 28,4 

dotacje 113,1 84,8 89,1 74,6 
pozostałe przychody 
operacyjne 121,0 111,9 118,4 107,3 

przychody finansowe 122,1 114,5 98,8 55,5 

dywidendy 87,7 160,3 99,5 87,1 

uzyskane odsetki 85,4 129,8 107,6 104,1 

pozostałe przychody fin. 130,2 111,2 97,1 44,2 

 

 Przychody finansowe zmniejszyły się w wy-

niku dużego spadku pozostałych przychodów fi-

nansowych oraz zmniejszenia wpływów z tytułu 

dywidend. Redukcję przychodów finansowych 

odczuły prawie wszystkie klasy firm, poza przed-

siębiorstwami pocztowo-telekomunikacyjnymi.  
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Rys. 13 Zmiany struktury przychodów a klasy realnej dy-
namiki przychodów (oś pionowa � klasy realnej dynamiki 
przychodów; oś pozioma � średnia zmiana udziałów po-
szczególnych składników przychodów w relacji do 2001 r.) 
/s.prod.- przychody ze sprzedaży produktów; s.tow- przychody 
ze sprzedaży towarów; p.ope � pozostałe przychody operacyjne; 
maj.tr  - przychody ze sprzedaży majątku trwałego; dotac � 
dotacje; poz.p � pozostałe przychody operacyjne; p.fin � przy-
chody finansowe; dywid � dywidendy z tytułu udziałów; odset � 
odsetki otrzymane; poz.p.f � pozostałe przychody finansowe/ 

 

 Wpływ zmian struktury przychodów na dy-

namikę tej wielkości przedstawia Rys. 13. Metoda, 

którą przyjęto do prezentacji wyników, polegała na 

wyliczeniu dla każdego elementu przychodów 

średniej wartości różnicy między udziałem tego 

składnika w przychodach ogółem w 2002 r. i w 

2001 r. w wyodrębnionych klasach, skonstruowa-
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nych w oparciu o dynamikę przychodów ogółem. 

Na rysunku widoczne są trzy zjawiska. Po pierw-

sze, odnotowano wzrost udziału przychodów ze 

sprzedaży produktów we wszystkich klasach przed-

siębiorstw charakteryzujących się spadkiem przy-

chodów ogółem, poza klasą firm, w których przy-

chody zmniejszyły się najbardziej (o ponad 60%) 

oraz spadek tego udziału w grupach odznaczają-

cych się dodatnią dynamiką przychodów ogółem. 

Po drugie, zaobserwowano spadek udziału przy-

chodów ze sprzedaży towarów w klasach przedsię-

biorstw, w których przychody ogółem zmniejszyły 

się i wzrost udziału tych przychodów w jednost-

kach, które odnotowały wzrost przychodów ogó-

łem. Po trzecie, odnotowano spadek udziału przy-

chodów finansowych we wszystkich klasach, przy 

czym w firmach o najwyższej dynamice przycho-

dów (ponad 30%) redukcja ta była nieznacznie 

mniejsza niż w pozostałych grupach.  

 

IIIIII...777...   DDDyyynnnaaammmiiikkkaaa   ppprrrzzzyyyccchhhooodddóóówww   aaa   zzzmmmiiiaaannnyyy   zzzaaatttrrruuudddnnniiieeennniiiaaa   

 

 Zmiany poziomu przychodów współwystępo-

wały ze zmianami rozmiarów zatrudnienia. Relacja 

między dynamiką przychodów i dynamiką za-

trudnienia nieznacznie poprawiła się w stosunku 

do poprzedniego roku. Zauważmy bowiem, że w 

grupie firm, które zwiększyły przychody w grani-

cach od 10 do 20% większość nieznacznie zwięk-

szyła zatrudnienie (mediana była powyżej 100%). 

Tymczasem w 2001 r. mediana rozkładu dynamiki 

zatrudnienia w tej klasie wyniosła 98,9%. Wzrost 

przychodów był zatem bardziej �pracochłonny�. 

Tab. 17 Dynamika przychodów a zmiany zatrudnienia 

realna dynamika 
 przychodów liczebność mediana rozkładu dyna-

miki zatrudnienia 
poniżej 60 1227 68,8 

60-70 654 83,9 
70-80 1063 89,0 

80-90 1897 93,1 
90 �100 3039 96,9 
100-110 2680 99,3 

110-120 1400 101,8 
120-130 775 103,8 

130-140 437 105,8 
140 i więcej 1023 105,3 
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IIIIIIIII...   PPPRRRZZZYYYCCCHHHOOODDDYYY   ZZZ   EEEKKKSSSPPPOOORRRTTTUUU   

 

W 2002 r. zmniejszył się udział eksporterów 

w populacji przedsiębiorstw zatrudniających powy-

żej 49 pracowników i przekazujących sprawozdanie 

F01 do GUS z 49,2% w 2001 r. do 43% w 2002 r. 

Nominalny wzrost przychodów z eksportu dla 

całej populacji w badanym roku wyniósł 108,1%. 

W poprzednim okresie wskaźnik ten wynosił 

105,4% w skali roku. Jest to więc dość duży wzrost 

tej wielkości. Mediana rozkładu realnej dynamiki 

przychodów z eksportu w grupie firm eksportują-

cych w roku 2002 osiągnęła poziom 105,6% (w 

2001 r. 100,4%). W badanej grupie 54,8% przed-

siębiorstw osiągnęło większe przychody z eksportu 

w ujęciu nominalnym niż w roku ubiegłym (w 

poprzednim roku 50,5%). 

Udział przychodów z eksportu w przycho-

dach ogółem całej populacji wzrósł z poziomu 

12,8% na koniec 2001 r. do 13,85% na koniec 

2002 r. Wielkość ta systematycznie przez cały rok 

się zwiększała; w I kwartale udział ten wynosił 

13%, w II kw. 13,6%, w III kw. 13,81%, a na ko-

niec roku 13,85%. 
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Rys. 14 Udział przychodów z eksportu w przychodach ogó-
łem w latach 1994 � 2002 � dane zagregowane 

 

Elastyczność6 udział przyrostu przychodów z 

eksportu w przyroście przychodów ogółem od-

zwierciedla Rys. 15. Największe zmiany w stosun-

ku do roku 2001 zaobserwowano w dwóch grupach 

podmiotów. Pierwsza, to te przedsiębiorstwa, u 

których elastyczność przyrostu z eksportu w przy-

roście przychodów ogółem mieściła się w przedzia-

le (-10, 0)% oraz druga grupa, gdzie elastyczność 

należy do przedziału (0, 10)%. W badanym okresie 

nastąpił spadek o 2,1 pkt. proc. odsetka podmiotów 

należących do pierwszej grupy, przy równocze-

snym wzroście o 3,4 pkt. proc. procenta przedsię-

biorstw należących do drugiej grupy.  

W 2001 r. 65,3% badanych podmiotów miało 

elastyczność powyżej zera; natomiast w 2002 r. 

odsetek ten zwiększył się o 2,7 pkt. proc. do 68%. 

Do tej grupy podmiotów należą przedsiębiorstwa, u 

których w badanym okresie przyrost przychodów z 

eksportu i przyrost przychodów ogółem miały ten 

sam znak. 
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Rys. 15 Rozkład elastyczności udziału przyrostu przychodów 
z eksportu w przyroście przychodów ogółem w latach 
2001÷2002 w grupie eksporterów. 

 

                                                           
6 Elastyczność liczono jako przyrost eksportu do wielkości 
eksportu dzielony przez przyrost przychodów ogółem do 
przychodów ogółem. 
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 Udział sektora prywatnego w wielkości 

eksportu badanej populacji przedsiębiorstw był 

blisko pięciokrotnie większy niż w sektorze pu-

blicznym (porównaj Rys. 16). Udział firm prywat-

nych (podmioty zagraniczne i prywatne krajowe) w 

wielkości eksportu wzrósł z 80,9% w 2001 r. do 

82,8% w badanym roku. Spośród firm prywatnych 

największym i stale rosnącym wolumenem ekspor-

tu odznaczają się firmy zagraniczne.  
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Rys. 16 Struktura przychodów z eksportu w podziale na 
formy własności w latach 1997-2002 � dane zagregowane 

 

 Jeśli chodzi o dynamikę przychodów z ekspor-

tu w podziale na formy własności, to poza przed-

siębiorstwami należącymi do Skarbu Państwa, 

wszystkie pozostałe grupy odnotowały wzrost tych 

przychodów, w tym najwyższy � grupa firm samo-

rządowych. 

 

Tab. 18 Dynamika przychodów z eksportu w podziale na 
formy własności w 2002 r. 

forma własności 2000 2001 2002 

Skarbu Państwa 103,0 86,5 83,0 

państwowa osób prawnych 118,9 70,0 131,3 

samorządowa 93,2 87,3 140,1 

prywatna krajowa 132,3 108,9 106,0 

zagraniczna 147,5 116,8 113,7 

 

 W zakresie przekroju według sekcji PKD 

(patrz Tab. 19), wzrost wielkości eksportu odnoto-

wały cztery z ośmiu branż. Najwyższą dynamikę 

osiągnęła sekcja �Poczta i telekomunikacja� 

(135,5%) oraz �Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną� (128,3%). Największy spadek 

dynamiki przychodów z eksportu odnotowała 

sekcja �Budownictwo� (dynamika wyniosła 

69,5%). 

 Wszystkie sekcje, poza sekcją �Handel i na-

prawy� oraz �Transport�, wykazały taki sam kieru-

nek zmian dynamiki przychodów ogółem i przy-

chodów z eksportu (wzrost przychodów z eksportu 

wiązał się ze wzrostem przychodów ogółem i od-

wrotnie spadek przychodów z eksportu związany 

był ze spadkiem przychodów ogółem). W przypad-

ku sekcji �Handel i naprawy� spadkom dynamiki 

przychodów z eksportu towarzyszył wzrost przy-

chodów ze sprzedaży. Z kolei w sekcji �Transport� 

wzrost przychodów z eksportu wiązał się ze spad-

kiem przychodów ogółem. 

Tab. 19 Dynamika przychodów z eksportu oraz przychodów 
ogółem w podziale na sekcje PKD w 2002 r. 

Sekcja PKD Dynamika 
eksportu 

Dynamika 
przychodów

Budownictwo 69,5  85,4  

Przetwórstwo przemysłowe 109,9  100,1  

Górnictwo i kopalnictwo 99,9  91,9  

Handel i naprawy 99,9  101,2  

Poczta i telekomunikacja 135,5  110,0  

Pozostałe 85,7  97,7  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną 128,3  105,2  

Transport 116,9  94,5  

  

 Przeanalizowano zmiany przychodów ogółem 

i przychodów z eksportu w badanej grupie przed-

siębiorstw w układzie wg wielkości przychodów z 

eksportu oraz wg udziału eksportu w przychodach 

ogółem (patrz Tab. 20 i Tab. 21). Wyniki pierwszej 

klasyfikacji wskazują, że zarówno dynamika przy-

chodów ogółem, jaki dynamika przychodów z eks-

portu jest tym wyższa im większe przychody z 

eksportu uzyskało przedsiębiorstwo. Tylko w gru-

pie największych eksporterów (przychody z ekspor-

tu powyżej 1 mld złotych) zarówno wzrost przy-
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chodów ogółem, jak i z eksportu był mniej dyna-

miczny niż w klasie poprzedzającej. 

Tab. 20 Dynamiki przychodów z eksportu i przychodów w 
klasach wielkości przychodów z eksportu 

Klasa dynamika przy-
chodów 

dynamika eks-
portu  

Nieeksporterzy 97,2  �  

1 tys. � 10 tys. 95,6  24,2  

10 tys. � 100 tys. 94,5  60,1  

100 tys. � 1 mln 96,0  96,8  

1 mln � 10 mln 100,4  107,1  

10 mln � 100 mln 105,3  113,5  

100 mln � 1 mld 107,8  119,3  

powyżej 1 mld 101,4  107,7  
 

W drugiej klasyfikacji � według udziału eks-

portu w przychodach ogółem, już nie widać jedno-

znacznych zależności. Spadek przychodów ogółem 

odnotowały przedsiębiorstwa należące do tych klas, 

w których udział przychodów z eksportu w przy-

chodach ogółem stanowi od 0% do 60%. Mediana 

dynamiki przychodów ogółem przedsiębiorstw, 

które osiągnęły wzrost przychodów nie była wyższa 

niż 106,7%. 

Wzrost przychodów z eksportu odnotowały 

przedsiębiorstw, w których udział przychodów z 

eksportu w stosunku do przychodów ogółem zawie-

rał się w przedziale (<20,50)%) i (<60,90>%). 

Jednakże dynamika przychodów z eksportu w tych 

klasach była niewiele większa od 100%. Najwięk-

szą dynamikę przychodów z eksportu osiągnęły 

podmioty należące do klasy <70,80)% � dynamika 

wyniosła 104,1%. 

Największy spadek dynamiki eksportu od-

notowały przedsiębiorstw, które mają najmniej-

szy udział przychodów z eksportu w przycho-

dach ogółem (spadek o 35,4 pkt. proc. w stosunku 

do roku 2001). Również te podmioty, które mają 

największy udział przychodów z eksportu w przy-

chodach ogółem (powyżej 90%) odnotowały spa-

dek dynamiki eksportu, przy równoczesnym wzro-

ście przychodów ogółem. 

Tab. 21 Mediana rozkładu nominalnej dynamiki przycho-
dów ogółem oraz przychodów z eksportu w klasach udziału 
wpływów z eksportu w przychodach ogółem. 

klasa dynamika przy-
chodów 

dynamika ekspor-
tu 

nieeksporterzy 98,0  0,0  

(0,10) 97,4  64,6  

<10,20) 98,5  94,5  

<20,30) 99,6  101,0  

<30,40) 97,9  101,0  

<40,50) 99,1  102,2  

<50,60) 99,8  96,8  

<60,70) 100,4  103,3  

<70,80) 103,9  104,1  

<80,90) 103,5  101,0  

<90,100) 102,0  99,6  

<100) 106,7  92,1  

 

 Oddzielnie przebadano grupę dużych ekspor-

terów, którzy stanowią 1% całej badanej populacji i 

2,3% populacji eksporterów. Grupa tych przedsię-

biorstw generuje 58,4% przychodów z eksportu 

całej badanej populacji. 

 Z rozkładu rentowności brutto (liczona jako 

stosunek wyniku brutto do kosztów ogółem w %) 

zaprezentowanego na Rys. 17 wynika, że 23,9% 

dużych eksporterów uzyskuje rentowność poniżej 

0%, a 24,5% uzyskała rentowność brutto powyżej 

10%. Dla porównania, w pełnej populacji 32,1% 

badanych uzyskuje rentowność brutto poniżej 0%, a 

13,4% badanych powyżej 10% (porównaj z Rys. 

18). 

 Z powyższych wyników wyraźnie widać, że 

populacja dużych eksporterów uzyskuje znacz-

nie lepszą rentowność niż cała populacja ekspor-

terów. Z jednej strony mniejsza część dużych eks-

porterów osiąga ujemną rentowność, z drugiej bli-

sko dwukrotnie większa część populacja dużych 

eksporterów niż eksporterów ogółem osiąga ren-

towność powyżej 10%. 
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Rys. 17 Rozkład rentowności brutto dla populacji dużych 
eksporterów. 

 

Rys. 18 Rozkład rentowności brutto dla całej populacji 
eksporterów. 

 

 Wielkość udziału przychodów z eksportu w 

przychodach ogółem dla populacji dużych eksporte-

rów wyniosła średnio 41% (patrz. Tab. 22). Pod-

mioty należące do pozostałych sekcji (patrz przypis 

pod Tab. 22) mają ponad trzykrotnie mniejszy 

udział eksportu w przychodach ogółem, niż prze-

ciętny udział w badanej grupie (udział pozostałych 

sekcji wynosił 12,5% wobec 41% całej populacji 

dużych eksporterów). W sekcjach: �Przetwórstwo 

przemysłowe�, �Handel i naprawy� oraz �Trans-

port� udział ten wynosił ponad 45%. 

 Różnica między najwyższą i najniższą ren-

townością brutto badanych sekcji wynosiła 11,3 

pkt. proc; wskaźnik ten zawierał się w przedziale (�

0,4%; +10,9%) (patrz Tab. 22). Największą ren-

towność uzyskały przedsiębiorstwa należące do 

sekcji �Transport�, z kolei jako jedyne ujemną 

rentownością wykazały firmy należące do sekcji 

�Handel i naprawy�. Podmioty należące do tej 

sekcji stanowią blisko 10% badanej subpopulacji. 

 

Tab. 22 Udział przychodów z eksportu w przychodach ogó-
łem oraz rentowność brutto dla populacji największych 
eksporterów w podziale na sekcje PKD. 

Sekcja PKD 
ilość 

podmio-
tów 

udział 
eksportu w 
przycho-

dach 

rentowność 
brutto 

Populacja dużych ekspor-
terów 159 41,0  2,4  

Przetwórstwo przemy-
słowe 130 45,7  1,2  

Handel i naprawy 14 59,2  -0,4  
Transport 9 61,7  10,9  
Pozostałe sekcje*) 6  12,5  4,7  
*) Do pozostałych sekcji należą: �Budownictwo�, �Poczta i 
telekomunikacja�, �Pozostałe� oraz �Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektryczną�. Sekcje te zostały zsumowane ze 
względu na dochowanie tajemnicy statystycznej. 
 

 Zestawienie udziału przychodów z eksportu w 

przychodach ze sprzedaży oraz rentowność brutto 

w podziale na formy własności przedstawia Tab. 

23. Udział eksportu w przychodach w poszczegól-

nych grupach jest dość zróżnicowany i waha się w 

granicach od 22,6% u podmiotów prywatnych kra-

jowych do 65,3% u podmiotów zagranicznych. 

 W zakresie rentowności brutto podmioty pu-

bliczne (skarbu państwa i państwowe osób praw-

nych) jako jedyne wykazują ujemny wskaźnik. 

Największą rentowność uzyskały firmy zagraniczne 

(5,4%) oraz prywatne krajowe (1,9%). Podmioty te 

(firmy krajowe prywatne i zagraniczne), stanowią 

86,2% populacji dużych eksporterów. 

Tab. 23 Udział przychodów z eksportu w przychodach ogó-
łem oraz rentowność brutto dla populacji największych 
eksporterów w podziale na formy własności. 

Forma własności 
ilość 

podmio-
tów 

udział 
eksportu w 
przycho-

dach 

rentowność 
brutto 

Skarbu Państwa 14 34,1  -0,7  
Państwowe. os. praw. 8 32,8  -0,4  
Prywatne krajowe 39 22,6  1,9  

Zagraniczne 98 65,3  5,1  
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 W 2002 r. relacja między kosztami a przy-

chodami nieznacznie się poprawiła. Koszty uzy-

skania przychodów zmniejszyły się o 0,3% nomi-

nalnie, wobec 0,2%-owego spadku przychodów 

(patrz Rys. 19). 

 Z analizy danych kwartalnych wynika, że 

przebieg krzywych dynamiki przychodów i kosz-

tów był w 2002 r. bardzo podobny. Obie zmienne 

zmniejszyły się nominalnie w pierwszym półroczu, 

a następnie nieznacznie wzrosły w drugiej połowie 

roku. Tylko w II kwartale różnica między dynamiką 

przychodów i kosztów była dodatnia (przychody w 

tym kwartale spadły bardziej niż koszty). 
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Rys. 19 Różnica pomiędzy dynamiką przychodów a dynami-
ką kosztów w latach 1992-2002 � dane zagregowane 

 

 Ostatecznie jednak, wskaźnik poziomu kosz-

tów zmniejszył się zaledwie o 0,08 punktu, osiąga-

jąc poziom 99,26% � jeden z najwyższych w ciągu 

ostatnich jedenastu lat.  

 Po czterech latach systematycznego spadku, 

odnotowano wzrost odsetka przedsiębiorstw 

efektywnych7 � o 1,4 punktu proc. Mediana roz-

kładu wskaźnika efektywności w badanej populacji 

zmniejszyła się o 0,2 punktu.  

                                                           
7 tzn. takich, w których przychody przewyższają poniesione 
koszty 
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Rys. 20 Wskaźnik kosztów uzyskania przychodów (wskaź-
nik=koszty ogółem/przychody ogółem *100; dane kwartalne 
narastające; czarna linia � trend wskaźnika) 

 

 W grupie przedsiębiorstw istniejących i spra-

wozdających się nieprzerwanie w okresie 2001-

2002 mediana rozkładu różnicy między wskaźni-

kiem poziomu kosztów w 2002 i w 2001 r. wynio-

sła 0,1 punktu. Spadek efektywności odnotowało 

53% jednostek. 

 

Tab. 24 Udział przedsiębiorstw efektywnych w latach 1994-
2002 

1994 1995 1996 1997 1998 

63,9 67,0 69,1 71,3 69,0 

1999 2000 2001 2002  
67,2 66,2 63,6 65,0  

 

Wynikał on przede wszystkim z pogorszenia relacji 

kosztów do przychodów w przedsiębiorstwach, 

które w 2001 r. były efektywne. Takie firmy (tzn. 

efektywne w 2001 r., ale notujące spadek efektyw-

ności rok później) stanowiły 39% populacji. Me-

diana wzrostu wskaźnika poziomu kosztów w gru-

pie przedsiębiorstw, w których efektywność w 

ciągu roku zmniejszyła się wyniosła 3 punktu proc, 

średnia 19,6 punktu (po odrzuceniu z próby po 1% 
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przypadków skrajnych z każdego krańca rozkładu 

średnia wyniosła 7,9 punktu).  

 Poprawę efektywności odnotowało 47% su-

bpopulacji przedsiębiorstw sprawozdających się 

nieprzerwanie w latach 2001-2002, w tym 27% 

stanowiły przedsiębiorstwa, które zarówno w 2001 

r., jak i w 2002 r. były efektywne. W pozostałych 

przypadkach wzrost efektywności oznaczał popra-

wę sytuacji w przedsiębiorstwach nieefektywnych.  

 

 

Rys. 21 Rozkłady wskaźnika kosztów uzyskania przychodów 
w 2001 r. (czerwony rozkład) i w 2002 r. (niebieski rozkład) 
oraz rozkład różnic między tymi wskaźnikami (zielony 
rozkład) 

 

Mediana spadku wskaźnika poziomu kosztów w 

grupie firm, które odnotowały wzrost efektywności 

wyniosła minus 2,5 punktu proc., średnia minus 6,4 

punktu (po odrzuceniu z próby po 1% skrajnych 

przypadków z każdego krańca rozkładu średnia 

wyniosła minus 4,5 punktu). 

 Ponadto zauważmy również, że w grupie firm 

istniejących i sprawozdających się nieprzerwanie w 

latach 2001-2002 55% stanowiły jednostki efek-

tywne w obu latach, 22% podmioty nieefektywne w 

tym okresie, 12% przedsiębiorstwa, które w 2001 r. 

były efektywne, a rok później nieefektywne, a 11% 

firmy, które w 2001 r. były nieefektywne, a rok 

później efektywne. 

 W grupie przedsiębiorstw sprawozdających 

się nieprzerwanie w okresie 2001-2002 wskaźnik 

poziomu kosztów w 2002 r. wyniósł 99,2% (w 

ciągu roku odnotowano 0,01 punktowy wzrost 

wskaźnika), wobec 99,3% w całej populacji. Po-

nadto, mediana rozkładu wskaźnika poziomu kosz-

tów w tej grupie przyjęła w 2002 r. tę samą war-

tość, co w całej populacji.  
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Rys. 22 Rozkład wskaźnika kosztów uzyskania przychodów 
w 2001 r. (oś pozioma) oraz w 2002 r. (oś pionowa) � próbę 
ograniczono do przedsiębiorstwa istniejących nieprzerwanie 
w obu latach 

 

 Z Rys. 22 wynika, że w próbie można wyróż-

nić trzy, dominujące pod względem liczebności 

grupy o zróżnicowanej relacji kosztów do przycho-
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dów. Pierwsza, najszerzej reprezentowana klasa, 

skupiła firmy, w których relacja kosztów do przy-

chodów w latach 2001-2002 kształtowała się po-

między 99% a 100%.  
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Rys. 23 Elastyczność zmian przychodów względem zmian 
kosztów w latach 1996-2002 (elastycz-
ność=[∆przychodów/przychody]/[∆kosztów/koszty]) 

 

Dwie pozostałe klasy to przedsiębiorstwa nieefek-

tywne w obu latach (prawy dolny róg rysunku) oraz 

firmy o najwyższej efektywności (lewy górny róg 

rysunku). Ponadto niewielkie, ale widoczne skupi-

sko przedsiębiorstw można zauważyć również na 

dole oraz z prawej strony rysunku. Są to firmy, 

które w 2001 r. uzyskały przychody nieznacznie 

większe niż koszty, rok później zaś były już nie-

efektywne oraz przedsiębiorstwa, które znalazły się 

w odwrotnej sytuacji � przeszły z nieefektywności 

w efektywność, uzyskując w 2002 r. przychody 

niewiele wyższe niż koszty. 

 Z analizy elastyczności przyrostu przychodów 

(patrz Rys. 23) względem przyrostu kosztów wyni-

ka, że w latach 1996-2000 zmiany przychodów 

były praktycznie neutralne w stosunku do zmian 

kosztów. W 2001 r. odnotowano wyraźną zmianę 

tej relacji � wskaźnik elastyczności spadł prawie do 

0,5, a następnie, w 2002 r., wzrósł, pozostając jed-

nak wyraźnie poniżej 1. Można zatem powiedzieć, 

że w latach 2001-2002 zmiany przychodów były 

nieelastyczne względem zmian kosztów.  
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 W 2002 r. pogłębiły się różnice w poziomie 

efektywności między sektorami własności. W 

sektorze publicznym relacja kosztów do przy-

chodów uległa dalszemu pogorszeniu � wzrosła o 

0,9 punktu, osiągając poziom 101,7%. Grupa 

przedsiębiorstw prywatnych odnotowała zaś po-

prawę efektywności � wskaźnik poziomu kosztów 

spadł o 0,3 punktu do poziomu 98,5%.  

 Podobne wnioski płyną z analizy rozkładu 

wskaźnika poziomu kosztów. W sektorze prywat-

nym mediana tego rozkładu zmniejszyła się z 

99,2% w 2001 r. na 98,9%. W sektorze publicznym 

odnotowano wzrost z 99,7% w 2001 r. na 99,8% 

rok później. 
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Rys. 24 Wskaźnik poziomu kosztów a sektory własności w 
latach 1993-2002 � dane roczne zagregowane 

 

 W sektorze publicznym miał miejsce wyraźny 

spadek zarówno kosztów, jak i przychodów � od-

powiednio o 5% i 6% nominalnie. Sektor prywatny 

uzyskał zaś niewielki nominalny wzrost obu tych 
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wielkości � 1,4% w przypadku kosztów i 1,8%, 

jeśli chodzi o przychody. 

 Wewnątrz sektorów � na poziomie form wła-

sności � sytuacja okazała się zróżnicowana.  

 Na trzy klasy tworzące sektor publiczny dwie 

okazały się nieefektywne � były to firmy należące 

do Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwa pań-

stwowe osób prawnych. Natomiast w trzeciej klasie 

� w jednostkach samorządowych, przychody tylko 

nieznacznie przewyższyły koszty.  

 

Tab. 25 Nominalna dynamika przychodów i kosztów a formy 
własności w 2002 r. (dane zagregowane) 

forma własności dynamika 
przychodów 

dynamika 
kosztów różnica

Skarbu Państwa 85,3 85,2 0,1 
państwowe osób prawnych 114,0 116,9 -2,9 
samorządowa 88,5 89,7 -1,2 

prywatna krajowa 98,0 98,2 -0,3 
zagraniczna 108,1 106,6 1,5 

 

Najsilniejszy spadek efektywności nastąpił w 

przedsiębiorstwach państwowych osób praw-

nych. W grupie tej wskaźnik poziomu kosztów 

przyjął wartość najwyższą na tle pozostałych form 

własności � 103,3%. Również na poziomie jednost-

kowym podmioty z tej klasy należy uznać za naj-

mniej efektywne. Tylko nieco ponad 45% firm z tej 

grupy uzyskało w 2002 r. przychody większe niż 

koszty. Jednocześnie jednak klasa przedsiębiorstw 

państwowych osób prawnych osiągnęła najwyższą 

dynamikę wzrostu zarówno przychodów, jak i 

kosztów. Rezultat ten wymaga wyjaśnienia. Z ana-

lizy danych jednostkowych wynika, że w klasie 

przedsiębiorstw państwowych osób prawnych zna-

lazły się trzy duże firmy, do których należało 108% 

przyrostu przychodów i 96% przyrostu kosztów 

całej grupy. Po usunięciu tych jednostek z populacji 

dynamika przychodów i kosztów w pozostałych 

przedsiębiorstwach obniżyła się o kilkanaście punk-

tów (do 3,2% w przypadku przychodów i 5%, jeśli 

chodzi o koszty); nieznacznie zmniejszył się rów-

nież wskaźnik kosztów uzyskania przychodów � do 

102,1%.  

 

Tab. 26 Wskaźnik poziomu kosztów a formy własności w 
latach 1998-2002 (dane zagregowane) 

forma własności 1998 1999 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 99,6 101,0 97,5 101,0 101,0 
państwowe osób 
prawnych 98,4 101,3 100,8 100,8 103,3 

samorządowa 97,8 98,3 98,2 98,4 99,8 
prywatna krajowa 97,1 97,8 97,6 98,9 99,2 
zagraniczna 97,9 98,7 98,2 98,7 97,4 

 

 Minimalne zmiany relacji kosztów do przy-

chodów miały miejsce w klasie firm należących 

do Skarbu Państwa � wskaźnik poziomu kosztów 

spadł tam o 0,07 punktu. Przychody tej grupy 

drugi rok z rzędu były niższe niż poniesione 

koszty. Obie wielkości były przy tym znacznie 

mniejsze niż w 2001 r. W obrębie grupy nieznacz-

nie więcej było firm efektywnych, jednak odsetek 

ten zmniejszył się w relacji do roku poprzedniego. 

 Znaczący spadek efektywności odnotowały 

przedsiębiorstwa samorządowe. Przychody, które 

osiągnęła ta grupa, tylko nieznacznie przewyższyły 

poniesione koszty. Jednocześnie klasa firm samo-

rządowych odznaczała się relatywnie dość wysokim 

odsetkiem firm efektywnych, który jednak znacznie 

zmniejszył się w ciągu roku. 

 
Tab. 27 Odsetek przedsiębiorstw efektywnych w latach 2000-
2002 a formy własności  

forma własności 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 57,7 51,9 50,8 
państwowe osób prawnych 54,7 49,3 45,3 
Samorządowa 70,7 68,1 64,8 

prywatna krajowa 69,2 66,2 67,8 
Zagraniczna 59,2 58,8 63,6 

 

 W sektorze prywatnym wyraźnie bardziej 

efektywne okazały się przedsiębiorstwa z prze-

wagą kapitału zagranicznego. Firmy z tej klasy 

zwiększyły zarówno przychody, jak i koszty. Tylko 

w tej grupie odnotowano wyraźny spadek wskaźni-

ka poziomu kosztów � o 1,3 punktu. Wśród firm 
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zagranicznych odsetek firm efektywnych okazał się 

być jednak niższy niż w jednostkach prywatnych 

krajowych lub podmiotach samorządowych. Ostat-

nia z tu omawianych grup � jednostki prywatne 

krajowe odnotowały spadek efektywności, będący 

rezultatem malejących szybciej niż koszty przycho-

dów. Grupa ta charakteryzowała się jednak przy 

tym najwyższym odsetkiem firm efektywnych. 

IIIVVV...333...    WWWssskkkaaaźźźnnniiikkk   pppooozzziiiooommmuuu   kkkooossszzztttóóówww   www   pppooodddzzziiiaaallleee   nnnaaa   ssseeekkkcccjjjeee   PPPKKKDDD   

 

 W agregacji wg sekcji PKD w trzech spo-

śród ośmiu branż koszty przewyższyły przycho-

dy; w pięciu � efektywność zmniejszyła się w rela-

cji do poprzedniego roku; w trzech relacja kosztów 

do przychodów okazała się być najwyższa w ciągu 

ostatnich pięciu lat; w pięciu branżach odnotowano 

spadek kosztów; w czterech zmniejszył się odsetek 

firm efektywnych. 

 Największą poprawę efektywności i jednocze-

śnie najniższy wskaźnik poziomu kosztów uzyskała 

sekcja �Poczta i telekomunikacja�. Przedsiębior-

stwa pocztowo-telekomunikacyjne zrealizowały też 

największy przyrost przychodów. Na poziomie 

jednostkowym grupa ta okazała się jednak najmniej 

efektywna (skupiając w swoich szeregach najmniej-

szy odsetek takich firm), chociaż udział przedsię-

biorstw o przychodach przewyższających koszty 

zwiększył się tam w ciągu roku o 2,6 punktu proc. 

 

Tab. 28 Nominalna dynamika przychodów i kosztów a sekcje 
PKD w 2002 r. (dane zagregowane) 

sekcja PKD dynamika 
przychodów 

dynamika 
kosztów różnica

Budownictwo 85,5 86,9 -1,5 

Przetwórstwo przemysłowe 100,1 99,3 0,8 

Górnictwo i kopalnictwo 91,9 93,3 -1,4 

Handel i naprawy 101,3 101,7 -0,4 

Poczta i telekomunikacja 110,0 108,8 1,2 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną 105,2 105,3 -0,1 

Transport 94,5 93,9 0,6 

Pozostałe 97,7 99,3 -1,6 

 

 Na drugim miejscu pod względem poziomu 

efektywności znalazła się sekcja �Pozostałe�. W 

grupie tej odnotowano jednak pogorszenie relacji 

kosztów do przychodów (wskaźnik poziomu kosz-

tów wzrósł o 1,5 punktu), wynikające ze spadku 

przychodów � o 2,3% i relatywnie mniejszej, 0,7%-

owej redukcji kosztów. Wskaźnik poziomu kosztów 

wzrósł w tej sekcji do 98,6%, osiągając najwyższy 

poziom od 1995 r. Wewnątrz grupy zaobserwowa-

no przy tym wyraźny spadek udziału przedsię-

biorstw efektywnych � o ponad 5 punktów proc. 

 Kolejną, trzecią pozycję ze względu na po-

ziom efektywności zajęła sekcja �Przetwórstwo 

przemysłowe�. Grupa ta odnotowała w 2002 r. 

wzrost efektywności � o 0,8 punktu. Było to moż-

liwe dzięki niewielkiemu nominalnemu obniżeniu 

kosztów ogółem, przy zachowaniu dodatniej dyna-

miki przychodów. Przedsiębiorstwa zakwalifiko-

wane do tej sekcji odznaczały się relatywnie wyso-

kim odsetkiem firm efektywnych � 65,3%. Udział 

takich jednostek zwiększył się w 2002 r. aż o 5 

punktów proc. 

 

Tab. 29 Wskaźnik poziomu kosztów a sekcje PKD w latach 
1998-2002 (dane zagregowane) 

sekcja PKD 1998 1999 2000 2001 2002 
Budownictwo 95,4 96,5 98,0 100,1 101,9
Przetwórstwo przemy-
słowe 97,6 98,7 98,3 99,5 98,7 

Górnictwo i kopalnic-
two 110,3 110,9 101,1 98,9 100,4

Handel i naprawy 98,9 99,0 97,8 99,4 99,8 
Poczta i telekomunika-
cja 91,1 96,5 92,3 97,6 96,5 

Wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię 
elektryczną 

98,2 98,9 99,7 99,0 99,1 

Transport 102,2 105,1 103,3 102,5 101,8

Pozostałe 94,9 95,6 94,6 97,0 98,6 

 

 Dosyć wysoką dodatnią dynamikę przycho-

dów i kosztów, ale niezbyt wysoką efektywność, 

uzyskała sekcja �Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
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energię elektryczną, gaz, wodę�. Relacja kosztów 

do przychodów tej grupie pogorszyła się w 2002 r. 

o 0,1 punktu. Obniżeniu uległ również udział firm 

efektywnych wewnątrz branży � o 1,4 punktu. 

Pozostał on jednak najwyższy na tle pozostałych 

sekcji PKD. 

 W 2002 r. niską efektywnością, najniższą od 

1995 r., odznaczała się sekcja �Handel i naprawy�. 

Przedsiębiorstwa z tej grupy wypracowały niewiel-

ki wzrost przychodów i kosztów, przy czym dyna-

mika kosztów była wyższa o 0,4 punktu, i podobnie 

też wzrósł wskaźnik poziomu kosztów w całej 

sekcji. Na poziomie jednostkowym odnotowano 

jednak niewielką poprawę sytuacji � odsetek firm 

efektywnych zwiększył się o 1,2 punktu. 

 

Tab. 30 Odsetek przedsiębiorstw efektywnych w latach 2000-
2002 a sekcje PKD 

sekcja PKD 2000 2001 2002 
Budownictwo 73,9 65,9 64,7 

Przetwórstwo przemysłowe 62,0 60,5 65,3 

Górnictwo i kopalnictwo 61,6 55,6 63,7 

Handel i naprawy 66,2 63,9 65,1 

Poczta i telekomunikacja 36,2 44,2 46,8 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną 70,1 69,5 68,1 

Transport 67,4 66,0 59,6 

Pozostałe 72,8 70,2 65,0 

 

 Pozostałym trzem branżom nie udało się wy-

pracować przychodów przynajmniej równych po-

niesionym kosztom. W sekcji �Górnictwo i 

kopalnictwo� efektywność spadła � o 1,5 punktu, 

co było efektem znacznego spadku przychodów 

efektem znacznego spadku przychodów (jednego z 

największych na tle pozostałych branż) i mniejszej 

redukcji kosztów. Wskaźnik poziomu kosztów w 

tej sekcji wyniósł w 2002 r. 100,4%, i chociaż był 

wyższy niż w roku poprzednim, okazał się jednak 

niższy niż w latach 1996-2000. Wewnątrz sekcji 

miała miejsce wyraźna poprawa efektywności � 

odsetek firm efektywnych wzrósł o 8 punktów proc. 

 Przedostatnie miejsce pod względem poziomu 

efektywności należało do sekcji �Transport�, której 

w 2002 r. udało się nieznacznie poprawić relację 

kosztów do przychodów � o 0,7 punktu. Przychody 

i koszty tej grupy spadły wyraźnie w ciągu roku, 

przy czym spadek kosztów był głębszy. Mimo 

poprawy na poziomie agregatów, odnotowano po-

gorszenie wewnątrz branży, na poziomie jednost-

kowym. Odsetek firm efektywnych zmniejszył się 

bowiem w tej grupie o 6,4 punktu do poziomu 

59,6% � jednego z najniższych na tle pozostałych 

branż. 

 Na ostatniej pozycji, z najniższą efektywno-

ścią znalazła się sekcja �Budownictwo�, notując 0,8 

punktowy spadek efektywności, i osiągając przy 

tym najniższy jej poziom od 1995 r. Przyczyną tych 

zmian była głęboka, kilkunastopunktowa redukcja 

przychodów, przy nieznacznie mniejszej obniżce 

kosztów. Spadek efektywności odczuwalny był 

również na poziomie jednostkowym � odsetek firm, 

w których przychody przewyższały koszty zmalał o 

1,2 punktu proc. 

IIIVVV...444...    WWWssskkkaaaźźźnnniiikkk   pppooozzziiiooommmuuu   kkkooossszzztttóóówww   aaa   wwwiiieeelllkkkooośśśććć    ppprrrzzzeeedddsssiiięęębbbiiiooorrrssstttwwwaaa   

 

 Poziom efektywności był zróżnicowany ze 

względu na wielkość przedsiębiorstwa. Na istnie-

nie takiej zależności wskazują zarówno dane 

zagregowane, jak i analiza danych jednostkowych.  

 W analizie danych zagregowanych odnotujmy 

przede wszystkim wyraźnie wyższy poziom efek-

tywności w trzech klasach skupiających największe 

firmy (167 przedsiębiorstw uzyskujących 40% 

ogółu przychodów populacji - Tab. 31). Zauważmy 

też, że jeśli z populacji usuniemy 2231 najwięk-

szych jednostek, wskaźnik efektywności w pozosta-

łych grupach przedsiębiorstw będzie przyjmował 

wartości wyższe niż 100%, przy czym relacja kosz-

tów do przychodów będzie się pogarszała w miarę 
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jak z grupy usuwać będziemy większe podmioty 

(patrz Tab. 32). Można również zauważyć, że w 

Tab. 31, we wszystkich klasach odnotowano po-

prawę efektywności (na wyniki tych grup decydu-

jący wpływ miały największe przedsiębiorstwa), 

natomiast w Tab. 32 zaobserwowano pogorszenie 

tego wskaźnika (z klas w tej tabeli usunięto naj-

większe jednostki).  

 

Tab. 31 Wskaźnik poziomu kosztów a klasy wielkości przy-
chodów w latach 2001-2002 (dane zagregowane) 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

grupa posiadająca 20% 
wolumenu przychodów 32 99,8 97,5 

grupa posiadająca 30% 
wolumenu przychodów 81 99,5 98,0 

grupa posiadająca 40% 
wolumenu przychodów 167 99,4 97,9 

 grupa posiadająca 50% 
wolumenu przychodów 321 99,0 98,5 

grupa posiadająca 60% 
wolumenu przychodów 612 99,0 98,8 

grupa posiadająca 70% 
wolumenu przychodów 1156 99,0 98,7 

grupa posiadająca 80% 
wolumenu przychodów 2231 98,9 98,7 

grupa posiadająca 90% 
wolumenu przychodów 4534 99,0 98,8 

grupa posiadająca 95% 
wolumenu przychodów 6817 99,0 98,8 

grupa posiadająca 97% 
wolumenu przychodów 8265 99,0 98,9 

grupa posiadająca 98% 
wolumenu przychodów 9241 99,0 98,9 

grupa posiadająca 99% 
wolumenu przychodów 10545 99,1 98,9 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istnieją-
cych nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

 Rezultaty kilkudziesięciu największych przed-

siębiorstw wpływają zatem istotnie na wyniki całej 

populacji. W 2002 r. ten wpływ był wyraźnie ko-

rzystny � największe podmioty charakteryzowały 

się najwyższą efektywnością i uzyskały poprawę 

tego wskaźnika w stosunku do 2001 r.  

 W zakresie analizy danych jednostkowych nie 

widać istotnych różnic między klasami. Mediana 

rozkładu wskaźnika poziomu kosztów w klasach 

wielkości przychodów z Tab. 33 jest wszędzie 

podobna. Różnice sięgają 0,5 punktu proc. Na za-

gregowane wyniki tych klas wpływ mają zatem 

skrajne wartości.  

 
Tab. 32 Wskaźnik poziomu kosztów a klasy wielkości przy-
chodów w latach 2001-2002 (dane zagregowane) 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

bez firm posiadających 20% 
wolumenu przychodów 13110 99,0 99,4 

bez firm posiadających 30% 
wolumenu przychodów 13061 99,1 99,5 

bez firm posiadających 40% 
wolumenu przychodów 12975 99,1 99,8 

bez firm posiadających 50% 
wolumenu przychodów 12821 99,4 99,7 

bez firm posiadających 60% 
wolumenu przychodów 12530 99,5 99,5 

bez firm posiadających 70% 
wolumenu przychodów 11986 99,6 99,8 

bez firm posiadających 80% 
wolumenu przychodów 10911 100,2 100,5 

bez firm posiadających 90% 
wolumenu przychodów 8608 101,2 101,8 

bez firm posiadających 95% 
wolumenu przychodów 6325 103,0 104,0 

bez firm posiadających 97% 
wolumenu przychodów 4877 104,2 105,2 

bez firm posiadających 98% 
wolumenu przychodów 3901 105,6 107,1 

bez firm posiadających 99% 
wolumenu przychodów 2597 108,1 110,9 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

Tab. 33 Mediana rozkładu wskaźnika poziomu kosztów a 
klasy wielkości przychodów w latach 2001-2002 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

grupa posiadająca 20% wo-
lumenu przychodów 32 99,8 98,9 

grupa posiadająca 30% wo-
lumenu przychodów 81 98,8 98,7 

grupa posiadająca 40% wo-
lumenu przychodów 167 98,6 98,4 

grupa posiadająca 50% wo-
lumenu przychodów 321 98,6 98,5 

grupa posiadająca 60% wo-
lumenu przychodów 612 98,6 98,6 

grupa posiadająca 70% wo-
lumenu przychodów 1156 98,7 98,6 

grupa posiadająca 80% wo-
lumenu przychodów 2231 98,6 98,5 

grupa posiadająca 90% wo-
lumenu przychodów 4534 98,7 98,5 

grupa posiadająca 95% wo-
lumenu przychodów 6817 98,7 98,6 

grupa posiadająca 97% wo-
lumenu przychodów 8265 98,8 98,7 

grupa posiadająca 98% wo-
lumenu przychodów 9241 98,8 98,8 

grupa posiadająca 99% wo-
lumenu przychodów 10545 98,9 98,8 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

W Tab. 34, w której ocenie poddane zostały rów-

nież najmniejsze jednostki, można odnotować bar-
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dziej zróżnicowane wyniki. Sugerują one istnienie 

wyraźnie większego odsetka firm nieefektywnych 

w grupie najmniejszych jednostek. 

Tab. 34 Mediana rozkładu wskaźnika poziomu kosztów a 
klasy wielkości przychodów w latach 2001-2002 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

bez firm posiadających 20% 
wolumenu przychodów 13110 99,2 99,2 

bez firm posiadających 30% 
wolumenu przychodów 13061 99,2 99,2 

bez firm posiadających 40% 
wolumenu przychodów 12975 99,2 99,2 

bez firm posiadających 50% 
wolumenu przychodów 12821 99,2 99,2 

bez firm posiadających 60% 
wolumenu przychodów 12530 99,2 99,2 

bez firm posiadających 70% 
wolumenu przychodów 11986 99,2 99,2 

bez firm posiadających 80% 
wolumenu przychodów 10911 99,3 99,3 

bez firm posiadających 90% 
wolumenu przychodów 8608 99,4 99,5 

bez firm posiadających 95% 
wolumenu przychodów 6325 99,6 99,7 

bez firm posiadających 97% 
wolumenu przychodów 4877 99,8 99,9 

bez firm posiadających 98% 
wolumenu przychodów 3901 99,9 100,1 

bez firm posiadających 99% 
wolumenu przychodów 2597 100,7 101,8 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

 Z analizy efektywności w klasyfikacji wg 

wielkości zatrudnienia otrzymujemy dodatkowe 

informacje. Dane zagregowane oraz dane jednost-

kowe sugerują, że najmniej efektywne są przedsię-

biorstwa zatrudniające ponad 2000 osób. W klasie 

tej odnotowano jednak pewną poprawę w stosunku 

do 2001 r. Wzrosłą efektywność na poziomie agre-

gatów, zwiększył się też odsetek firm efektywnych 

wewnątrz grupy. Za najbardziej efektywne w klasy-

fikacji wg wielkości zatrudnienia należy uznać 

podmioty o najmniejszym zatrudnieniu (od 50 do 

250 osób).  

Tab. 35 Wskaźnik poziomu kosztów w latach 2000-2002 a 
klasy wielkości zatrudnienia (dane zagregowane) 

klasa 2000 2001 2002 
50 � 249 zatrudnionych 96,6 98,3 98,4 
250 � 499 zatrudnionych 98,0 98,6 98,7 
500 � 1999 zatrudnionych 98,6 99,5 98,9 

ponad 2000 zatrudnionych 99,1 100,5 99,4 

 

Grupa ta odnotowała jednak pogorszenie relacji 

kosztów do przychodów w ujęciu agregatowym, 

choć jednocześnie również zaobserwowała poprawę 

sytuacji na poziomie mikroekonomicznym � wzrost 

odsetka firm efektywnych wewnątrz grupy. 

 

Tab. 36 Odsetek przedsiębiorstw efektywnych w latach 2000-
2002 a klasy wielkości zatrudnienia 

klasa 2000 2001 2002 
50 � 249 zatrudnionych 69,8 67,2 68,6 

250 � 499 zatrudnionych 67,8 66,5 67,8 
500 � 1999 zatrudnionych 69,3 64,4 69,9 

ponad 2000 zatrudnionych 61,1 62,6 65,1 

 

IIIVVV...555...    KKKooossszzztttyyy   rrrooodddzzzaaajjjooowwweee   

 

 W 2002 r. koszty rodzajowe wzrosły nie-

znacznie ponad poziom inflacji � o 0,3%. Na po-

ziomie mikroekonomicznym większość przedsię-

biorstw odnotowała jednak nominalny spadek tych 

kosztów (53,5% populacji).  

 Najbardziej znaczący wpływ na niewielki 

wzrost kosztów rodzajowych miał obserwowany 

już drugi rok z rzędu spadek kosztów z tytułu 

zużycia materiałów � o 2%. Taki spadek zanoto-

wała większość przedsiębiorstw w populacji.  

Udział tego elementu kosztów zmalał do 35,4%, 

osiągając najniższy poziom od 1993 r. Spadek 

udziału kosztów materiałowych w kosztach rodza-

jowych należy uznać jednak za zjawisko typowe dla 

gospodarki podlegającej zmianom strukturalnym. 

W latach 1993-2002 tylko raz udział ten wzrósł � 

było to w 2000 r. 
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Rys. 25 Struktura kosztów wg rodzaju w latach 1999-2002 

 

 Czynnikiem hamującym wzrost kosztów był 

również spadek kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz 

pozostałych świadczeń na rzecz pracowników. Oba 

te elementy kosztów zmniejszyły się w większości 

przedsiębiorstw w populacji (w 55,7% firm). Ko-

lejny rok z rzędu zmalał udział wydatków osobo-

wych � wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracow-

ników w kosztach wg rodzaju ogółem � z 21,7% na 

20,7%. Ponadto dynamikę kosztów rodzajowych 

ograniczył spadek pozostałych kosztów działalności 

operacyjnej. Pozostałe składniki kosztów rodzajo-

wych wzrosły zarówno nominalnie, jak i ponad 

poziom inflacji. 

 

Tab. 37 Nominalna dynamika kosztów wg rodzaju w 2002 r. 

koszty wg rodzaju dane 
zagregowane 

mediana 
rozkładu 

koszty wg rodzaju ogółem 101,3 98,5 
zużycie materiałów 98,0 95,4 
zużycie energii 102,2 103,4 

usługi obce 108,9 100,8 
podatki i opłaty 113,6 108,4 

w tym akcyza 115,2 73,3 
wynagrodzenia 97,2 98,2 
ubezpieczenia i świadczenia 
na rzecz pracowników 95,9 96,8 

w tym składki z tyt. ubez-
pieczeń społ. 96,8 97,7 

amortyzacja  101,9 100,8 
pozostałe koszty 95,5 94,5 

 

 Najbardziej zwiększyły się koszty z tytułu 

podatków i opłat � aż o 13,6%. Wzrost tych kosz-

tów odczuwalny był również na poziomie jednost-

kowym. Mediana rozkładu dynamiki kosztów po-

datkowych wyniosła 108,4%. Udział tych kosztów 

w kosztach rodzajowych zwiększył się o 0,7 punktu 

proc. Wzrost ten spowodowany został m.in. przez 

wzrost kosztów z tytułu akcyzy � o 15,2%, chociaż 

większość przedsiębiorstw odnotowała wyraźny 

spadek tej wielkości.  

Nieco wolniej rosły koszty usług obcych � o 8,9% 

nominalnie. W relacji do 2001 r. udział tych kosz-

tów wzrósł o 1,5 punktu proc. Większe niż w 2001 

r. okazały się również koszty zużycia energii � o 

2,2%. Wzrost tych kosztów odczuła ponad połowa 

przedsiębiorstw w populacji. Niewielki, 1,9% 

wzrost miał miejsce również w przypadku amorty-

zacji. Mediana rozkładu dynamiki tych kosztów 

wyniosła 100,8%, co oznacza, że więcej niż połowa 

przedsiębiorstw odnotowała nominalny wzrost tej 

wielkości.  

 Zmiany struktury kosztów mogły wypływać 

ze zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na 

Rys. 26 i Rys. 27 przedstawiono zmiany udziałów 

składników kosztów rodzajowych w zależności od 

poziomu efektywności oraz zmian efektywności, 

jakie miały miejsce w 2002 r. 
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Rys. 26 Zmiany struktury kosztów rodzajowych a klasy 
wskaźnika poziomu kosztów (oś pionowa � klasy wskaźnika 
poziomu kosztów; oś pozioma �zmiana udziału poszczegól-
nych składników kosztów w relacji do 2001 r.) 
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Rys. 27 Zmiany struktury kosztów rodzajowych a klasy 
zmian wskaźnika poziomu kosztów (oś pionowa � klasy 
zmian wskaźnika poziomu kosztów /wzrost oznacza spadek 
efektywności/; oś pozioma � zmiana udziału poszczególnych 
składników kosztów w relacji do 2001 r.) 

 

 Rysunki te nie potwierdzają istnienia wyraź-

nych różnic między klasami. Prawie we wszystkich  

klasach odnotowano wzrost kosztów usług obcych, 

wzrost kosztów z tytułu podatków i opłat, a także 

spadek kosztów wynagrodzeń. Pewne różnice po-

jawiły się w przypadku kosztów materiałów, ener-

gii i amortyzacji. W przedsiębiorstwach ze �skraj-

nych� klas, tzn.: w firmach najbardziej i najmniej 

efektywnych oraz w jednostkach notujących naj-

większy wzrost lub spadek efektywności, udział 

kosztów materiałów wzrósł, podczas gdy w pozo-

stałych klasach � zmniejszył się. Udział amortyzacji 

zwiększył się w przedsiębiorstwach nieefektyw-

nych oraz w firmach, w których efektywność spa-

dła. Co do kosztów z tytułu zużycia energii, to 

kształtowały się one niezależnie od zmian i pozio-

mu efektywności. 

 

Tab. 38 Struktura kosztów wg rodzaju a sekcje PKD i formy własności 

materiały energia usługi podatki amortyzacja wynagrodzenia pozostałe  
Sekcje PKD 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Budownictwo 26,7 26,3 1,1 0,9 43,2 44,2 1,2 1,1 2,7 2,5 22,1 21,8 3,2 3,1 
Przetwórstwo prze-
mysłowe 52,7 52,1 2,9 3,0 11,8 12,5 9,0 9,3 4,9 5,0 16,0 15,4 2,8 2,8 

Górnictwo i kopal-
nictwo 15,5 15,2 7,8 7,6 16,7 17,5 4,6 4,4 7,8 7,8 45,9 45,6 1,7 1,8 

Handel i naprawy 15,3 15,1 2,0 2,0 32,2 34,2 2,3 4,6 7,6 7,4 30,2 28,5 10,3 8,2 
Poczta i telekomuni-
kacja 3,5 2,9 1,1 1,1 33,6 35,8 3,5 3,0 20,8 24,7 32,2 29,7 5,3 2,8 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię,gaz,wodę 

30,8 26,7 6,4 5,7 24,3 27,0 3,8 8,4 15,0 13,9 18,2 17,1 1,4 1,2 

Transport 13,2 10,9 4,2 4,2 34,6 43,5 2,1 2,3 9,9 8,6 32,7 27,1 3,2 3,5 
Pozostałe 8,3 8,3 11,1 11,2 26,8 27,2 4,4 4,6 6,7 5,2 29,3 29,6 13,4 13,9 

forma własności 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Skarbu Państwa 27,3 23,8 5,2 4,9 21,6 26,0 6,8 8,1 10,3 10,0 25,3 23,3 3,6 3,8 
Państwowa osób 
prawnych 35,4 30,1 4,4 5,3 17,3 21,0 6,6 6,9 6,3 6,9 27,9 27,2 2,1 2,6 

Samorządowa 17,8 18,2 13,5 10,8 13,1 13,1 5,1 7,0 14,4 13,6 34,5 35,6 1,6 1,6 
Prywatna krajowa 37,1 36,2 3,8 4,0 21,3 22,0 6,0 6,4 6,0 6,5 21,7 20,9 4,2 3,9 

Zagraniczna 43,6 43,4 2,1 2,0 19,9 20,7 6,4 7,4 6,5 6,1 16,0 15,4 5,5 4,9 

 

 W układzie wg sekcji PKD odnotowano kilka 

zasadniczych zmian struktury kosztów rodzajo-

wych. O istotnych zmianach możemy mówić w 

przypadku czterech sekcji: �Transport�, �Wytwa-

rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

wodę�, �Handel i naprawy� oraz �Poczta i teleko-

munikacja�. W grupie firm transportowych od-

notowano znaczny wzrost udziału kosztów usług 

obcych (o 8,9 punktu) oraz wyraźny spadek udzia-

łu kosztów z tytułu wynagrodzeń i innych świad-

czeń na rzecz pracowników (o 5,6 punktu proc.). 

Jeśli chodzi o branżę energetyczną, to zaobser-

wowano tam ponad dwukrotny wzrost udziału 

kosztów z tytułu podatków i opłat (o 4,6 punktu 

proc.) oraz spadek kosztów z tytułu zużycia mate-

riałów (o 4,1 punktu). Koszty z tytułu podatków 
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zwiększyły się głównie w wyniku wzrostu kosztów 

z tytułu podatku akcyzowego. Udział akcyzy w 

kosztach rodzajowych zwiększył się w tej sekcji z 

0,0003% w 2001 r. do 3,1% w 2002 r.  

W sekcji �Poczta i telekomunikacja� zmienił się 

przede wszystkim udział amortyzacji (wzrost o 3,9 

punktu). Odpisy amortyzacyjne wzrosły bowiem 

najsilniej w porównaniu do innych elementów 

kosztów. Wzrostu tego nie można jednak wyjaśnić 

wzrostem inwestycji. W sekcji �Handel i naprawy� 

najbardziej istotna zmiana dotyczyła udziału kosz-

tów z tytułu podatków i opłat, który zwiększył się 

dwukrotnie w ciągu roku (o 2,3 punktu). Przyczyną 

tego zjawiska był wzrost akcyzy w dwóch dużych 

firmach handlowych. Udział przyrostu kosztów z 

tytułu akcyzy w tych przedsiębiorstwach w przyro-

ście kosztów z tytułu podatków i opłat w całej sek-

cji wyniósł 94%. Warto jeszcze dodać, że w 2001 r. 

przedsiębiorstwa te miały zerowe koszty z tytułu 

akcyzy. 

 W klasyfikacji wg form własności uwagę 

zwracają zwłaszcza zmiany w sektorze publicznym: 

w grupie podmiotów należących do Skarbu Pań-

stwa oraz w przedsiębiorstwach państwowych osób 

prawnych. W obu tych klasach odnotowano znacz-

ny spadek kosztów zużycia materiałów (o 3,5 punk-

tu i 5,3 punktu, odpowiednio) oraz wzrost kosztów 

usług obcych (o 4,4 punktu i 3,7 punktu, odpo-

wiednio). 
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IIIVVV...666...    OOObbbssszzzaaarrryyy   wwwzzzrrrooossstttuuu   iii    ssspppaaadddkkkuuu   kkkooossszzztttóóówww   rrrooodddzzzaaajjjooowwwyyyccchhh   

 

 W Tab. 39 zestawiono dane dotyczące dyna-

miki kosztów wg rodzaju oraz głównych składo-

wych tej wielkości w sześciu podstawowych klasy-

fikacjach: w podziale na sektory własności, formy 

własności, sekcje PKD, klasy wielkości zatrudnie-

nia, klasy wg udziału eksportu w przychodach oraz 

klasy wg wielkości przychodów ogółem.  

 
Tab. 39 Nominalna dynamika kosztów działalności operacyjnej oraz ich składników a sześć podstawowych klasyfikacji (klasy zostały 
posortowane rosnąco wg dynamiki kosztów; pogrubioną czcionką wyróżniono wyniki powyżej 100) 

nominalna dynamika kosztów rodzajowych 
klasa 

ogółem amortyzacja energia materiały usługi wynagrodzenia świadczenia podatki
cała populacja 101,3 101,9 102,2 98,0 108,9 97,2 95,9 113,6 

sektory publiczny 99,1 96,4 98,7 87,7 117,5 95,1 93,7 113,9 

własności prywatny 102,2 105,2 104,7 101,0 105,7 98,4 97,1 113,5 

Skarbu Państwa 88,9 86,6 85,0 77,5 107,3 82,2 80,8 106,5 

samorządowa 92,3 87,3 73,7 94,7 92,5 95,6 94,0 126,0 

prywatna krajowa 98,2 106,6 104,2 95,9 101,5 95,3 94,2 106,0 

zagraniczna 108,8 102,9 106,1 108,3 113,4 105,6 103,9 125,1 

formy 
 własności 

państwowych osób prawnych 118,4 128,8 144,5 100,7 143,9 115,3 114,2 125,1 

budownictwo 85,2 80,5 74,9 84,2 87,2 84,6 82,9 81,6 

górnictwo i kopalnictwo 99,3 99,9 97,5 97,5 104,3 99,3 96,2 93,9 

przetwórstwo przemysłowe 100,2 102,0 104,0 99,2 106,1 96,5 95,1 103,5 

pozostałe 101,8 77,9 102,7 101,6 103,4 103,6 100,4 107,3 

poczta i telekomunikacja 104,9 124,7 112,8 87,7 111,8 96,1 98,6 88,5 

handel i naprawy 105,6 102,7 108,6 103,6 112,1 99,5 98,7 208,6 

wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię 109,0 100,9 96,5 94,3 120,8 102,9 100,9 242,6 

sekcje PKD 

transport 114,6 99,4 112,8 94,3 143,9 95,1 95,2 125,4 

  0-49 98,1 117,1 140,0 83,8 111,8 100,1 91,6 108,4 

klasy 2000-wiecej 99,6 102,3 94,3 91,4 114,4 94,3 94,3 109,7 

wg wielkości 50-249 100,8 102,6 102,8 100,1 101,6 97,7 96,5 139,2 

zatrudnienia 250-499 101,6 95,2 110,7 101,5 110,2 99,9 97,4 87,8 

 500-1999 103,7 103,2 103,0 100,5 111,6 98,5 96,7 120,2 

klasy wg  1-49 91,6 88,8 91,3 92,6 101,0 79,4 78,6 103,3 

udziału eksportu 50-100 108,1 113,9 113,8 109,5 106,2 103,0 102,7 108,0 

w przychodach nieeksporterzy 119,1 129,2 111,5 102,5 123,6 125,3 122,7 178,2 

  kl1 85,6 82,9 38,2 88,2 101,3 51,6 55,6 104,1 

klasy kl5 94,0 99,1 96,4 92,0 98,3 93,6 91,9 106,1 

wg wielkości kl4 98,0 103,8 102,1 97,9 98,1 96,6 95,3 108,4 

przychodów8 kl3 102,3 101,1 98,6 102,1 108,3 97,3 94,0 113,4 

  kl6 107,6 152,4 96,4 115,7 144,5 98,9 84,4 100,4 

  kl2 111,5 112,7 126,4 95,7 128,8 115,7 115,8 122,1 

                                                           
8 kl1 � największe przedsiębiorstwa (udział w przychodach populacji od 1 do 9,99%) 
kl2 �   (udział w przychodach populacji od 0,1 do 0,99%) 
kl3 �   (udział w przychodach populacji od 0,01 do 0,09%) 
kl4 �   (udział w przychodach populacji od 0,001 do 0,009%) 
kl5 �   (udział w przychodach populacji od 0,0001 do 0,0009%) 
kl6 �   najmniejsze przedsiębiorstwa (u dział w przychodach populacji od 0,00001 do 0,00009%) 
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Dane te pozwalają ocenić, w jakich przedsiębior-

stwach oraz które elementy kosztów spowodowały 

wzrost tej wielkości. 

 

IIIVVV...777...    PPPooozzzooossstttaaałłłeee   kkkooossszzztttyyy   ooopppeeerrraaacccyyyjjjnnneee   ooorrraaazzz   kkkooossszzztttyyy   fffiiinnnaaannnsssooowwweee   

 

 Dynamikę kosztów ogółem kształtowały nie 

tylko koszty rodzajowe, ale i pozostałe koszty, 

niezwiązane bezpośrednio ze statutową działalno-

ścią przedsiębiorstw należących do sektora niefi-

nansowego, jakimi są pozostałe koszty operacyjne i 

koszy finansowe.  

 I tak, koszty ogółem zmniejszyły się o nieco 

ponad 3 mld zł, podczas gdy spadek pozostałych 

kosztów operacyjnych wyniósł prawie 4,5 mld zł, 

zaś koszty finansowe były niższe aż o 13,9 mld zł. 

W 2002 r. udział pozostałych kosztów operacyj-

nych w kosztach ogółem zmniejszył się o 0,4 punk-

tu do 3,3%. Udział kosztów finansowych spadł zaś 

aż o 1,5 punktu do poziomu 4%.  

 O spadku pozostałych kosztów operacyj-

nych i finansowych zadecydowały zmiany, jakie 

miały miejsce w kilku dużych przedsiębior-

stwach. Jeśli chodzi o pozostałe koszty operacyjne 

to za ich redukcję odpowiedzialna jest właściwie 

tylko jedna firma, należąca do sekcji �Transport�. 

Pozostałe koszty operacyjne tego przedsiębiorstwa 

zmniejszyły się o 4,2 mld zł., co stanowi 93% kwo-

ty o jaką koszty te spadły w całej populacji. Jeśli 

chodzi o koszty finansowe, to koncentracja zmian 

była tu mniejsza. W trzech dużych firmach spadek 

tych kosztów wyniósł w sumie 4 mld zł., co stano-

wi 30% kwoty, o jaką koszty te zmniejszyły się w 

całej populacji. 

 Na poziomie przedsiębiorstwa redukcja pozo-

stałych kosztów operacyjnych miała miejsce w 

48,5% firm. Koszty finansowe spadły zaś w znacz-

nie większej grupie � objęły 62,3% populacji. 

 

Tab. 40 Nominalna dynamika kosztów w latach 1999-2002 

Kategoria 1999 2000 2001 2002 

koszty rodzajowe 111,6 115,6 100,8 101,3 
wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 114,3 114,9 99,6 101,3 

koszty finansowe 129,6 105,4 113,5 73,5 

w tym odsetki 113,8 159,8 105,6 138,3 
pozostałe koszty opera-
cyjne 155,1 116,5 130,4 87,5 

 

 Zauważono, że spadek udziału kosztów z 

działalności operacyjnej w kosztach ogółem miał 

miejsce przede wszystkim w przedsiębiorstwach, 

które w 2002 r. były nieefektywne oraz w jednost-

kach, w których efektywność zmniejszyła się. Od-

notowano również, że redukcję udziału pozostałych 

kosztów operacyjnych odnotowały firmy charakte-

ryzujące się wysoką efektywnością. W zakresie 

kosztów finansowych ich udział zwiększył się 

głównie w przedsiębiorstwach o bardzo wysokim 

wskaźniku poziomu kosztów (w których koszty 

znacznie przewyższały przychody) oraz w grupie 

firm, w których efektywność spadła bardzo znaczą-

co. 
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IIIVVV...888...    OOObbbssszzzaaarrryyy   wwwzzzrrrooossstttuuu   iii    ssspppaaadddkkkuuu   kkkooossszzztttóóówww   ooogggóóółłłeeemmm   

 

 Tab. 41 przedstawia dynamikę kosztów ogó-

łem oraz głównych pozycji wchodzących w skład 

tych kosztów w sześciu podstawowych klasyfika-

cjach.  

 

Tab. 41 Nominalna dynamika kosztów ogółem oraz ich składników w sześciu podstawowych klasyfikacjach (klasy zostały posorto-
wane rosnąco wg dynamiki kosztów ogółem; pogrubioną czcionką wyróżniono wyniki powyżej 100) 

nominalna dynamika kosztów 
klasa 

ogółem rodzajowe wartość 
materiałów

pozostałe 
operacyjne finansowe 

cała populacja 99,7 101,3 101,3 87,5 73,5 

Sektory publiczny 94,9 99,1 97,1 71,5 61,0 

własności prywatny 101,4 102,2 102,3 99,2 79,6 

Skarbu Państwa 85,2 88,9 96,7 54,0 52,7 

samorządowa 89,7 92,3 57,9 113,2 70,1 

prywatna krajowa 98,2 98,2 98,8 105,1 79,7 

zagraniczna 106,6 108,8 108,3 91,0 79,4 

formy 
 własności 

państwowych osób prawnych 116,9 118,4 109,9 132,7 80,9 

budownictwo 86,9 85,2 87,2 94,8 69,5 

górnictwo i kopalnictwo 93,3 99,3 100,2 83,0 53,4 

transport 93,9 114,6 83,4 22,1 32,2 

pozostałe 99,3 101,8 95,5 73,7 98,3 

przetwórstwo przemysłowe 99,3 100,2 100,1 98,9 75,1 

handel i naprawy 101,7 105,6 102,6 97,0 67,5 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 105,3 109,0 99,1 146,7 68,3 

sekcje PKD 

poczta i telekomunikacja 108,8 104,9 109,2 119,9 130,4 

  50-249 98,8 100,8 100,7 87,3 61,2 

klasy 2000-wiecej 99,1 99,6 110,7 69,8 76,3 

wg wielkości 250-499 100,1 101,6 104,1 77,9 74,0 

zatrudnienia 500-1999 100,5 103,7 96,2 109,5 68,0 

 0-49 104,5 98,1 89,9 178,6 205,3 

klasy wg  1-49 87,1 91,6 84,2 68,5 66,9 

udziału eksportu 50-100 108,6 108,1 115,6 95,1 66,8 

w przychodach nieeksporterzy 120,6 119,1 122,7 138,5 93,7 

  kl1 82,4 85,6 90,5 42,4 93,4 

klasy kl5 92,9 94,0 87,4 93,5 77,0 

wg wielkości kl4 96,6 98,0 93,1 91,1 86,6 

przychodów kl3 101,0 102,3 99,3 116,0 87,7 

  kl2 107,5 111,5 114,0 87,0 51,6 

  kl6 109,6 107,6 72,4 87,4 162,2 
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 W 2002 r. odnotowano wzrost wyniku fi-

nansowego brutto wypracowanego przez sektor 

przedsiębiorstw � nominalnie o 14,9%. Jego 

wartość wyniosła 7,3 mld zł, wobec 6,4 mld w roku 

poprzednim i 18,4 mld zł w 2000 r. 
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Rys. 28 Dynamika wyniku finansowego brutto w latach 
1992-2002 (dane zostały zdeflowane wskaźnikiem PPI; dane 
zagregowane) 

 

 Wzrost wyniku finansowego był możliwy 

dzięki zwiększeniu zysku brutto �o 13,3%. Hamu-

jąco zadziałał zaś, tylko niewiele mniejszy niż w 

przypadku zysku, wzrost straty brutto �o 12,9%.  
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Rys. 29 Dynamika zysku brutto oraz straty brutto w latach 
1992-2002 (dane zostały zdeflowane wskaźnikiem PPI; dane 
zagregowane) 

 

 Relację pomiędzy zyskiem brutto a stratą 

brutto prezentuje Rys. 30. W 2002 r. strata stanowi-

ła 79,8% wielkości zysku, wobec 80% w poprzed-

nim roku (dla przykładu: w 1995 r. � �najlepszym� 

roku na tle ostatniej dekady, udział straty w zysku 

wyniósł 27%).  
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Rys. 30 Struktura wyniku finansowego brutto w latach 1991-
2002 (dane zagregowane) 

 

 Przedstawione powyżej wskaźniki dotyczą 

danych rocznych. Warto jednak przyjrzeć się rów-

nież danym kwartalnym. Zwłaszcza IV kwartałowi. 

Zauważmy bowiem, że w ciągu ostatnich dwóch lat 

poziom zysku brutto w trzech ostatnich miesiącach 

roku wyraźnie się zmniejszył. Spadek był na tyle 

duży, że wywarł wpływ na poziom zysku w całym 

roku (por. Rys. 31). 
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Rys. 31 Zysk brutto w latach 1996-2002 a jego dynamika 
roczna (na osi pionowej z lewej strony poziom zysku brutto 
w tys.zł; na osi z prawej strony dynamika w %) 
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W okresie 1995-2000 zysk wypracowany w IV kw. 

stanowił od 75 do 105% wartości zysku z poprzed-

niego kwartału. W latach 2001-2002 relacja ta ob-

niżyła się do 52 i 68%, odpowiednio. 

 Wskaźnik rentowności brutto (relacja wy-

niku finansowego do kosztów ogółem) wzrósł w 

2002 r. do 0,8%, z 0,7% w 2001 r. W okresie 

1991-2000 rentowność sektora przedsiębiorstw 

nigdy nie spadła poniżej 1%, osiągając dwa maksi-

ma: w I kw. 1991 r. � 8,3% i w I kw. 1995 r. � 

5,8%. 
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Rys. 32 Wskaźnik rentowności brutto w latach 1991-2002 
(dane zagregowane) 

 

 Dodatni wynik finansowy brutto osiągnęło 

65,1% populacji, o 2 punkty proc. więcej firm niż w 

poprzednim roku.  

 Rozkład wskaźnika rentowności brutto oraz 

rozkład zmian rentowności są silnie skoncentrowa-

ne wokół zera. Mediana rozkładu wskaźnika ren-

towności brutto wyniosła 1%, wobec 0,7% w 2001 

r. i 0,9% w 2000 r. Podobnie, jak w poprzednim 

roku średnia rozkładu przyjęła wartość ujemną, 

sugerując jednak pewną poprawę w relacji do 2001 

r. � wzrost o 0,2 punktu do minus 0,2%. 
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Rys. 33 Udział przedsiębiorstw o dodatnim wyniku finanso-
wym w latach 1994-2002 

 

 Największa liczebnie klasa w populacji skupi-

ła przedsiębiorstwa osiągające poziom rentowności 

z przedziału od zera do 1% (podobnie było w po-

przednich latach); takich przedsiębiorstw było nieco 

ponad 17%. Drugą pod względem liczebności klasę 

stworzyły firmy, które w 2002 r. osiągnęły rentow-

ność z przedziału od 1 do 2% (takie przedsiębior-

stwa stanowiły 9,7% populacji). W trzeciej klasie 

znalazły się podmioty o rentowności z przedziału 

od 2 do 3% (6,9%).  

 W grupie przedsiębiorstw, które w 2002 r. 

osiągnęły zysk, wskaźnik rentowności wyniósł 

5,3% (5% rok wcześniej, 6,3% w 2000 r.). W klasie 

podmiotów, które w 2002 r. poniosły straty, wskaź-

nik ten spadł do poziomu minus 10,8% (minus 

7,8% w 2001 r., minus 8,6% w 2000 r.). 

 Średnia oraz mediana rozkładu zmian rentow-

ności były ujemne � wyniosły odpowiednio minus 

1,2 i minus 0,1 punktu. 

 Zmiany rentowności na poziomie jednostko-

wym były najczęściej niewielkie. Dwie, prawie 

równoliczne, a przy tym najszerzej reprezentowane 

klasy w populacji, skupiły przedsiębiorstwa, w 

których rentowność brutto wzrosła mniej niż o 1 

punkt proc. � pierwsza z klas, lub spadła nie więcej 

niż o 1 punkt � druga klasa. Podmioty z obu klas 

stanowiły nieco ponad 27% populacji (podobnie w 

2001 r.). 
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Rys. 34 Rozkłady wskaźnika rentowności brutto w 2001 r. 
(czerwony rozkład) i w 2002 r. (niebieski rozkład) oraz 
rozkłady różnic między tymi wskaźnikami (zielony rozkład) 

 

 Spadek rentowności w stosunku do 2001 r. 

odnotowało w sumie prawie 52% przedsiębiorstw. 

Nieco częściej rentowność spadała w przedsiębior-

stwach zyskownych (spadek rentowności odczuło 

59% grupy firm, które w 2001 r. uzyskały dodatni 

wynik finansowy brutto) niż w firmach o ujemnym 

wyniku finansowym brutto (spadek rentowności 

dotyczył 40% tej grupy). 

 Grupa podmiotów, które sprawozdawały się 

nieprzerwanie w okresie 2001-2002 składała się z 

55% jednostek rentownych w obu latach, niespełna 

22% firm nierentownych w tym okresie, ponad 

12% podmiotów, które przeszły z zysku w stratę i 

prawie 11% przedsiębiorstw, które osiągnęły w 

2002 r. zysk, a rok wcześniej poniosły straty. W 

relacji do poprzedniego roku struktura próby uległa 

niewielkiej poprawie.  

 W grupie przedsiębiorstw, które zaczęły się 

sprawozdawać w 2002 r. większość firm uzyskała 

dodatni wynik finansowy brutto (69%). Wśród 

podmiotów, które w 2002 r. zniknęły ze sprawoz-

dawczości GUS 57% stanowiły jednostki nieren-

towne w 2001 r.  

 Tab. 42 zawiera informacje na temat dynamiki 

i struktury wyniku finansowego w klasach opartych 

na zmianach tej wielkości, jakie miały miejsce w 

ciągu roku. Z danych tych wynika, że najbardziej 

istotny wpływ na wynik finansowy miała klasa 

firm, które w dwóch ostatnich latach były zyskow-

ne. Zysk wypracowany przez te jednostki stanowił 

ponad 400% sumy wyniku finansowego całej popu-

lacji. Hamująco na poziom wyniku finansowego 

wpłynęły firmy nierentowne w obu latach. Siła tego 

wpływu zmalała jednak w relacji do poprzedniego 

roku. Warto podkreślić również wielkość wpływu 

na globalny wynik finansowy klasy firm, które 

przeszły z zysku w stratę, bowiem ujemny wynik 

finansowy odnotowany przez te przedsiębiorstwa 

przewyższał nieznacznie kwotę wyniku finansowe-

go brutto wypracowanego przez cały sektor przed-

siębiorstw. Jeśli chodzi o jednostki, które zaczęły 

się sprawozdawać w 2002 r., to mimo, że w grupie 

tej było więcej firm rentownych, ostateczny wpływ 

nowych jednostek na poziom wyniku finansowego 

całej populacji był niekorzystny � wynik finansowy 

tej klasy był ujemny. 
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Tab. 42 Udział wyniku finansowego brutto, zysku oraz straty i realna dynamika tych wielkości a zmiany wyniku finansowego w 
latach 2001-2002 (dane zagregowane, wszystkie wielkości w %) 

struktura klasa 
wynik fin. brutto zysk brutto strata brutto 

realna dynamika 

2001 2002 

procent 
populacji 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 wyniku zysku straty 
WFB1)<0 WFB<0 17,6 -285,1 -258,8 0,0 0,0 71,1 65,6 103,2  103,2 
WFB<0 nie istnieje2) 6,9 -35,5   0,0   8,8     
WFB<0 WFB>0 8,5 -80,7 45,1 0,0 9,1 20,1 0,0 -63,8   

nie istnieje WFB<0 2,4   -22,6   0,0  5,7    
nie istnieje WFB>0 5,4   18,3   3,7  0,0    

WFB>0 WFB<0 9,7 38,1 -113,2 7,6 0,0 0,0 28,7 -337,9   
WFB>0 nie istnieje 5,1 15,7   3,1   0,0     

WFB>0 WFB>0 44,4 447,5 431,2 89,3 87,2 0,0 0,0 109,7 109,7  
suma (w kolumnie) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

1)wynik finansowy brutto 
2)firmy, które nie sprawozdawały się w danym roku 
 
 Wyniki analizy czynnikowej Du Ponta sugeru-

ją, że główną przyczyną poprawy rentowności w 

populacji był spadek kosztów. Nieco mniejszy, ale 

pozytywny wpływ na poziom wyniku finansowego 

miał również wzrost dodatniego salda zysków i 

strat nadzwyczajnych. Ujemnie zadziałał zaś spa-

dek przychodów. 

 

Tab. 43 Analiza Du Ponta �procentowy udział wpływu po-
szczególnych czynników na wynik finansowy brutto w latach 
1992-2002 (na danych zagregowanych) 

rok przychody koszty saldo zysków i strat 
nadzwyczajnych 

1992 -41,5 116,1 25,7 

1993 41,7 38,6 19,9 

1994 42,8 15,0 42,0 

1995 90,6 -22,6 32,0 

1996 521,1 -617,4 196,3 

1997 83,4 55,6 -39,0 

1998 -49,5 156,8 -7,3 

1999 -47,3 152,3 -4,9 

2000 20,6 96,3 -16,9 

2001 -1,4 101,2 0,1 

2002 -1,7 87,1 14,7 
pogrubioną czcionką wyróżniono lata, w których obserwowano 
spadek wyniku finansowego brutto 
 

 W Tab. 44 znalazły się dane na temat rozkładu 

wskaźnika rentowności w 2002 r. oraz jego zmian 

w stosunku do 2001 r. w klasach zbudowanych w 

oparciu o dynamikę przychodów. Dane te potwier-

dzają istnienie wyraźnego związku między tymi 

kategoriami. Zauważmy bowiem, że im większa 

jest dynamika przychodów, tym bardziej rośnie 

rentowność w grupie. Ponadto, we wszystkich kla-

sach skupiających przedsiębiorstwa notujące wzrost 

przychodów zaobserwowano poprawę rentowności 

w relacji do poprzedniego roku. 

 

Tab. 44 Średnia rozkładu wskaźnika rentowności brutto 
oraz średnia rozkładu zmian rentowności w relacji do 2001 r. 
a klasy realnej dynamiki przychodów  

klasa wskaźnik różnica 
poniżej 60 -18,5 -13,3 
<60,70) -7,0 -5,7 
<70,80) -3,3 -3,0 

<80,90) -0,7 -1,6 
<90,100) 1,8 -0,2 

<100,110) 3,4 0,8 
<110,120) 4,3 1,7 
<120,130) 5,1 2,7 

<130,140) 5,5 2,9 
<140,150) 7,6 4,7 

<150,160) 3,8 3,1 
160 i więcej 4,0 4,5 
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Tab. 45 Wskaźnik rentowności brutto oraz nominalna dynamika wyniku finansowego brutto, zysku brutto, straty brutto, przycho-
dów ogółem oraz kosztów ogółem w sześciu podstawowych klasyfikacjach (klasy zostały posortowane rosnąco wg wskaźnika rentow-
ności; pogrubioną czcionką wyróżniono wyniki pozytywne) 

nominalna dynamika 
klasa wskaźnik 

rentowności
zmiana 

wskaźnika wynik finansowy zysk strata 

cała populacja 0,8 0,1 114,9 113,3 112,9 
sektory publiczny -1,7 -0,8 193,6* 83,8 110,7 

własności prywatny 1,6 0,4 134,0 120,6 114,0 
państwowych osób prawnych -3,2 -2,4 473,5* 103,3 185,0 

Skarbu Państwa -0,9 0,2 70,4* 74,8 73,4 
samorządowa 0,2 -1,3 12,5 68,7 123,9 

prywatna krajowa 0,8 -0,3 74,3 114,8 135,3 

formy 
 własności 

zagraniczna 2,7 1,4 216,8 128,3 86,6 
transport -1,8 0,7 68,8* 166,8 119,8 

budownictwo -1,8 -1,7 1531,4* 77,4 120,3 
górnictwo i kopalnictwo -0,5 -1,6 -43,5** 61,8 102,2 

handel i naprawy 0,3 -0,4 38,2 106,2 139,5 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 0,9 -0,1 97,4 106,8 115,4 

przetwórstwo przemysłowe 1,4 0,9 270,8 120,4 97,4 
pozostałe 1,4 -1,6 46,6 103,1 164,9 

sekcje PKD 

poczta i telekomunikacja 3,6 1,2 161,1 132,1 114,5 

  0-49 -13,5 -8,8 299,2* 127,0 237,9 
klasy 2000-wiecej 0,6 1,1 -110,9** 138,6 97,3 

wg wielkości 500-1999 1,1 0,6 214,7 118,0 97,8 
zatrudnienia 250-499 1,3 -0,1 90,4 96,9 100,7 

 50-249 1,7 -0,1 94,4 104,1 112,6 

klasy wg  nieeksporterzy -0,7 -1,3 -139,1** 114,1 181,7 
udziału 

eksportu 1-49 1,2 0,4 128,4 100,1 91,7 

w przycho-
dach 50-100 3,4 3,5 -4086,3** 202,7 75,0 

  kl6 -52,1 -3,4 117,4* 528,4 120,7 

klasy kl5 -4,6 -0,1 95,9* 99,0 97,1 
wg wielkości kl3 0,5 -0,5 48,0 109,1 133,1 

przychodów9 kl4 0,8 0,0 95,9 101,5 103,2 
  kl2 1,0 0,1 113,6 125,5 130,6 
  kl1 4,0 3,9 2069,3 165,3 0,0 

*� w ciągu ostatnich dwóch lat wynik finansowy był ujemny 
** � przejście ze straty w zysk lub z zysku w stratę 
 

                                                           
9 kl1 � największe przedsiębiorstwa (udział w przychodach populacji od 1 do 9,99%) 
kl2 �   (udział w przychodach populacji od 0,1 do 0,99%) 
kl3 �   (udział w przychodach populacji od 0,01 do 0,09%) 
kl4 �   (udział w przychodach populacji od 0,001 do 0,009%) 
kl5 �   (udział w przychodach populacji od 0,0001 do 0,0009%) 
kl6 �   najmniejsze przedsiębiorstwa (u dział w przychodach populacji od 0,00001 do 0,00009%) 
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 Tab. 45 informuje o przyczynach wzrostu 

wyniku finansowego brutto z punktu widzenia 

zmian w pozycjach: zysk brutto, strata brutto, przy-

chody i koszty ogółem w sześciu podstawowych 

klasyfikacjach. O sile wpływu zmian wyniku finan-

sowego, zysku i straty w poszczególnych klasach 

na wyniki całej populacji informuje Tab. 46. 

 Z przedstawionych danych wynika, że wzrost 

wyniku finansowego nastąpił dzięki zwiększeniu 

zysku oraz redukcji straty w przedsiębiorstwach 

zagranicznych, w przetwórstwie przemysłowym, w 

wielkich i dużych podmiotach, zatrudniających 

ponad 500 osób oraz u eksporterów. Wzrost wyniku 

finansowego odnotowano również w sekcji �Poczta 

i telekomunikacji�. Miał on miejsce, pomimo wzro-

stu straty brutto.  

 

Tab. 46 Udział przyrostu poszczególnych składowych wyniku finansowego brutto, zysku brutto i straty brutto w wyodrębnionych 
klasach w przyroście tych wielkości w całej populacji (klasy zostały posortowane rosnąco wg wskaźnika rentowności; w pierwszym 
wierszu nominalna dynamika wyniku, zysku oraz straty; w obrębie danej klasyfikacji liczby w kolumnie sumują się do 100) 

procentowy udział w przyroście wyniku fin., zysku oraz straty 
klasa 

wynik finansowy zysk strata 

cała populacja nominalna dynamika wzrost wzrost wzrost 
sektory publiczny -203,1* -24,2 27,1 

własności prywatny 303,1 124,2 72,9 
państwowych osób prawnych -233,9* 1,6 69,2 

Skarbu Państwa 53,4* -22,2 -43,9 
samorządowa -22,5 -3,6 1,8 

prywatna krajowa -133,0 50,8 103,5 

formy 
 własności 

zagraniczna 436,1 73,4 -30,6 
transport 37,2* 19,3 14,1 

budownictwo -82,3* -9,5 11,3 
górnictwo i kopalnictwo -53,8** -11,5 0,6 

handel i naprawy -109,8 7,4 41,0 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię -2,4 2,9 4,5 

przetwórstwo przemysłowe 358,0 71,8 -10,2 

pozostałe -101,9 2,5 32,5 

sekcje PKD 

poczta i telekomunikacja 54,9 17,1 6,2 

  0-49 -277,0* 4,6 85,4 
klasy 2000-wiecej 274,3** 56,3 -6,1 

wg wielkości 500-1999 156,7 31,7 -4,1 
zatrudnienia 250-499 -21,6 -4,2 0,8 

 50-249 -32,4 11,5 24,1 

klasy wg  nieeksporterzy -444,6** 27,7 163,1 
udziału eksportu 1-49 140,9 0,4 -39,9 

w przychodach 50-100 403,7 71,9 -23,2 

  kl6 -2,6* 0,1 0,9 
klasy kl5 6,7* -0,2 -2,2 

wg wielkości kl3 -191,5 26,4 88,9 

przychodów kl4 -9,1 3,4 7,0 
  kl2 33,4 46,0 49,6 
  kl1 262,8 24,3 -44,1 

Spadek badanej kategorii w całej populacji powoduje zmianę znaków: minus przy liczbie oznacza wtedy wzrost danej kategorii 
w danej klasie, plus � spadek tej kategorii. O spadku bądź wzroście badanej kategorii informuje pierwszy wiersz tabeli (pogru-
biona czcionka) 

*� w ciągu ostatnich dwóch lat wynik finansowy był ujemny 
** � przejście ze straty w zysk lub z zysku w stratę 
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Tab. 47 Wybrane wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw w latach 1999-2002 (w mln zł) 

wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 
Wynik na działalności opera-
cyjnej z tego: 22 552,4 28 587,6 22 844,5 25 506,4

   na sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 20 825,1 26 951,8 23 303,4 29 860,7

   na pozostałej działalności 
operacyjnej 1 727,3 1 635,8 -458,8 -4 354,3

Wynik na działalności finan-
sowej -14 841,9 -10 459,5 -16 555,6 -18 428,2

Wynik na działalności 
gospodarczej 7 710,5 18 128,1 6 289,0 7 078,2

Wynik zdarzeń nadzwyczaj-
nych 1 087,9 248,8 77,4 234,1

Wynik finansowy brutto  8 798,4 18 376,9 6 366,4 7 312,4

Wynik finansowy netto -1 616,0 6 217,1 -2 553,3 -1 959,5

 

 W 2002 r. wzrosły straty ponoszone przez 

przedsiębiorstwa na działalności finansowej oraz 

na pozostałej działalności operacyjnej (która 

obejmuje m.in. zbywanie lub nieodpłatne przeka-

zywanie środków trwałych, aktualizację wartości 

aktywów niefinansowych, utrzymywanie obiektów 

działalności socjalnej) � por. Rys. 35. 
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Rys. 35 Struktura wyniku finansowego na działalności 
gospodarczej w sektorze przedsiębiorstw w latach 1999-2002  

 
 W 2002 r. straty poniesione na działalności 

finansowej i pozostałej operacyjnej zmniejszyły 

aż o 76,3% dodatni wynik finansowy osiągnięty 

na sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

(rok wcześniej o 73%). Warto przy tym odnotować 

znaczną poprawę wyniku na sprzedaży w 2002 r. w 

porównaniu z 2001 r. � wzrósł on bardzo dyna-

micznie, bo aż o 28,1% (wobec spadku o 13,5% w 

2001 r. w stosunku do 2000 r.). Sytuacja finansowa 

przedsiębiorstw kształtowałaby się zatem zdecydo-

wanie bardziej korzystnie, gdyby nie straty na dzia-

łalności finansowej, w tym straty na odsetkach, 

których udział w stratach na działalności finanso-

wej sięgnął w 2002 r. 61,3% (wobec 40,3% w 2001 

r.).  

 Szczególnie niekorzystne wyniki zanotowa-

no na działalności finansowej w IV kw. 2002 r., 

co w dużym stopniu zdecydowało o niezbyt do-

brych wynikach sektora przedsiębiorstw w całym 

2002 r. Warto przypomnieć, że skokowe pogorsze-

nie wyniku na działalności finansowej nastąpiło 

pod koniec 2001 r., podczas gdy wynik na odset-

kach gwałtownie pogorszył się w 2002 r. (por. Rys. 

36 i Rys. 37). 
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Rys. 36 Wyniki na odsetkach w kwartałach lat 1999-2002 (w 
mld zł) 
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Rys. 37 Wyniki na odsetkach w kwartałach lat 1999-2002 (w 
mln zł) 

 

 W 2002 r. w porównanie z 2001 r. nastąpiło 

znaczne pogorszenie rentowności w sektorze przed-

siębiorstw - zarówno w zakresie podstawowej dzia-

łalności przedsiębiorstw jak i działalności finanso-

wej. We wszystkich sekcjach zanotowano spadki 

wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej 

od 80% do 100%. Na działalności finansowej na-

tomiast zanotowano w tym czasie 2-3-krotnwe 

pogorszenie rentowności (a w przypadku sekcji 

obsługa nieruchomości i wynajem � nawet 9-

krotne). Porównanie wskaźników rentowności 

obrotu na działalności operacyjnej i na działal-

ności finansowej przedsiębiorstw wskazuje, że 

największe straty na działalności finansowej 

poniosły przedsiębiorstwa w tych sekcjach, w 

których nastąpiło stosunkowo najmniejsze po-

gorszenie wyników na działalności operacyjnej, 

chodzi o sekcje: przetwórstwo przemysłowe oraz 

transport i łączność. Można stąd wnioskować, że 

przedsiębiorstwa działające w dynamicznych sek-

cjach, w obliczu spadku popytu na swe produkty i 

usługi, poszukiwały - alternatywnych do działalno-

ści operacyjnej - źródeł przychodów, które jednak 

nie dały spodziewanych efektów. 

 

Tab. 48 Wskaźniki rentowności obrotu na działalności operacyjnej i finansowej w sektorach własności oraz w wybranych sekcjach w 
latach 2000-2002 (w %) 

2000 2001 2002 
Wskaźnik rentowności na działalności  wyszczególnienie 

operacyjnej finansowej operacyjnej finansowej operacyjnej finansowej 
Ogółem 3,1 -29,4 2,4 -46,3 0,5 -92,0 

Sektor prywatny 2,9 -18,0 2,8 -45,7 0,6 -106,6 

Sektor publiczny 3,5 -49,5 1,5 -47,5 0,0 -64,9 

Górnictwo i kopalnictwo 3,2 -52,4 4,9 -41,1 0,0 -3,4 

Handel i naprawy 1,2 26,7 1,5 -28,4 0,2 -78,7 

Obsługa nieruchomości 3,6 28,5 2,8 8,2 0,6 -76,9 

Przetwórstwo przemysłowe 3,8 -77,0 2,5 -62,7 0,6 -115,4 

Transport 5,9 -62,2 3,3 -49,8 1,0 -137,0 
Wytw.i zaopatr.w en.el.gaz, 

wodę 2,9 -117,5 3,6 -63,7 0,6 -88,0 

 

 Oceniając pogarszające się z roku na rok wy-

niki na działalności finansowej należy pamiętać, iż 

od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje znowelizowana 

ustawa o rachunkowości, która radykalnie zmieniła 

sposób kwalifikowania poszczególnych rodzajów 

przychodów i kosztów do działalności finansowej i 

do pozostałej działalności operacyjnej. Wprowadza 

to zakłócenia uniemożliwiające dokonanie jedno-

znacznej oceny procesów zachodzących w tych 

dwóch sferach działalności przedsiębiorstw.  
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 W 2002 r. zmiany wyniku finansowego w obu 

sektorach własności były różne co do kierunku. 

 W sektorze publicznym odnotowano wzrost 

straty brutto (nominalnie o 10,7%), przy malejącym 

drugi rok z rzędu zysku brutto (o 16,2%), przez co 

ujemny wynik finansowy tej grupy powiększył się 

prawie dwukrotnie (o 93,6%). Wskaźnik rentowno-

ści brutto tego sektora zmniejszył się o 0,8 punktu, 

do poziomu minus 1,7%. 
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Rys. 38 Wskaźnik rentowności w sektorze prywatnym i 
publicznym w latach 1995-2002 

 

 W sektorze prywatnym dodatni wynik finan-

sowy brutto wzrósł nominalnie o 34% w stosunku 

do roku poprzedniego. Na wzrost ten wpływ miał 

przede wszystkim wzrost zysku brutto � o 20,6%. 

Zauważmy bowiem, że straty tej grupy również 

wzrosły � o 14%. Wskaźnik rentowności w sekto-

rze prywatnym zwiększył się w stosunku do po-

przedniego roku o 0,4 punktu do poziomu 1,6%.  

 W 2002 r. sektor prywatny wypracował 85% 

zysku brutto (80% w 2001 r.) i 68% straty brutto 

całej populacji (67% w 2001 r.).  

 Na poziomie jednostkowym również zaobser-

wowano rozwarstwienie sytuacji na poziomie sek-

torów własności; mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności w obu sektorach pozostała jednak 

dodatnia. W sektorze prywatnym wartość środkowa 

wskaźnika wzrosła z 0,8% do 1,1%. Średnia war-

tość wskaźnika rentowności wyniosła 0,4%. W 

sektorze publicznym rentowność na poziomie 

przedsiębiorstwa pogorszyła się � mediana rozkładu 

wskaźnika rentowności spadła z 0,3% do 0,2%. 

Średnia wartość tego wskaźnika wyniosła minus 

3,9%. 

 

Tab. 49 Struktura zysku, straty i wyniku finansowego brutto 
w latach 2000-2002 w 5 podstawowych formach własności  

wynik finansowy brutto 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 23,8 -26,8 -16,4 

Państwowa osób prawnych -5,1 -9,3 -38,4 
Samorządowa 1,5 3,8 0,4 

Prywatna krajowa 55,5 76,8 49,6 
Zagraniczna 24,3 55,5 104,7 

zysk brutto 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 19,2 11,7 7,7 
Państwowa osób prawnych 9,8 6,6 6,0 

Samorządowa 1,2 1,5 0,9 
Prywatna krajowa 44,7 45,6 46,2 
Zagraniczna 25,1 34,6 39,1 

strata brutto 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 15,6 21,3 13,9 

Państwowa osób prawnych 21,6 10,5 17,2 
Samorządowa 1,0 1,0 1,1 
Prywatna krajowa 36,1 37,8 45,3 

Zagraniczna 25,8 29,4 22,5 

 
 W grupie firm prywatnych odsetek firm ren-

townych pozostał na poziomie z roku poprzedniego 

i wyniósł 67%. W sektorze publicznym udział ten 

zmalał zaś z 55% do 53%. 

 Wśród pięciu podstawowych form własności, 

tylko firmom zagranicznym udało się wypracować 

wzrost wyniku finansowego brutto. Był to przy tym 

wzrost bardzo znaczący � wynik finansowy zwięk-

szył się ponad dwukrotnie. O pewnej poprawie 

możemy mówić też w przypadku przedsiębiorstw 

należących do Skarbu Państwa. Ujemny wynik 

finansowy brutto w grupie tych firm zmniejszył się 

bowiem w ciągu roku o 30%.  
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 Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć 

również wzrost zysku brutto w przedsiębiorstwach 

prywatnych krajowych (o 14,8%) i państwowych 

osób prawnych (o 3,3%). Ze względu jednak na 

duży wzrost straty brutto w obu grupach, wynik 

finansowy brutto tych przedsiębiorstw był niższy 

niż w 2001 r. Jedynie w samorządowej formie wła-

sności zarówno zmiany po stronie zysku, jak i stra-

ty okazały się niekorzystne, czego efektem był aż 

88%-owy spadek wyniku finansowego. 

 
Tab. 50 Nominalna dynamika zysku, straty i wyniku finan-
sowego brutto w latach 2000-2002 w 5 podstawowych for-
mach własności (dane zagregowane) 

wynik finansowy brutto 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa -380,0 -38,9* 70,4* 
Państwowa osób prawnych 92,3* 63,7* 473,5* 

Samorządowa 108,1 89,4 12,5 
Prywatna krajowa 130,5 47,9 74,3 

Zagraniczna 154,5 79,2 216,8 

zysk brutto 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 155,6 46,9 74,8 

Państwowa osób prawnych 104,1 51,2 103,3 
Samorządowa 107,5 99,8 68,7 

Prywatna krajowa 127,5 78,3 114,8 
Zagraniczna 126,3 105,7 128,3 

strata brutto 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 57,5 150,8 73,4 
Państwowa osób prawnych 101,7 53,5 185,0 

Samorządowa 106,9 112,7 123,9 
Prywatna krajowa 124,0 115,4 135,3 

Zagraniczna 111,2 125,4 86,6 
*� ujemny wynik finansowy  

 

 W klasyfikacji wg form własności najniższą 

rentownością i ujemnym wynikiem finansowym 

odznaczała się grupa firm państwowych osób 

prawnych. Sytuacja tych przedsiębiorstw znacznie 

się pogorszyła w relacji do poprzedniego roku. 

Wskaźnik rentowności spadł o 2,4 punktu, a ujem-

ny wynik finansowy wzrósł niemal pięciokrotnie w 

stosunku do poprzedniego roku. Ujemną rentowno-

ścią odznaczały się również przedsiębiorstwa nale-

żące do Skarbu Państwa. Wskaźnik rentowności w 

tej grupie wzrósł jednak o 0,2 punktu, co było wy-

nikiem znacznej redukcji strat w tej grupie � o 27%. 

Znaczący spadek rentowności � o 1,4 punktu, ale 

dodatni wynik finansowy odnotowały przedsiębior-

stwa samorządowe. 

 W sektorze prywatnym wyraźnie bardziej 

rentowne były jednostki zagraniczne. Grupa ta 

uzyskała poprawę rentowności � aż o 1,4 punktu, 

co było możliwe dzięki redukcji strat i wzrostowi 

zysku. W firmach prywatnych krajowych rentow-

ność spadła � o 0,3 punktu. 

 

Tab. 51 Wskaźnik rentowności brutto w 5 podstawowych 
formach własności w latach 2000-2002 

forma własności 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 2,7 -1,1 -0,9 

państwowe osób prawnych -0,8 -0,8 -3,2 
samorządowa 1,9 1,6 0,2 

prywatna krajowa 2,5 1,1 0,8 
zagraniczna 1,9 1,3 2,7 

 

 Na poziomie jednostkowym mediana rozkładu 

wskaźnika rentowności zmniejszyła się w dwóch 

formach własności z sektora publicznego. Były to 

firmy należące do Skarbu Państwa i przedsiębior-

stwa państwowe osób prawnych. Najsilniejszy 

spadek odczuły jednostki należące do państwowych 

osób prawnych � mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności w tej grupie zmniejszyła się w stosun-

ku do poprzedniego roku o 1,1 punktu, do poziomu 

minus 1,3%. W pozostałych formach własności 

wartość środkowa rozkładu była dodatnia. Najwyż-

szą wartość mediany rozkładu rentowności uzyska-

ły przedsiębiorstwa zagraniczne, notując przy tym 

również najwyższy wzrost tego wskaźnika � o 0,8 

punktu. 

 

Tab. 52 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto w 
5 podstawowych formach własności w latach 2000-2002 

forma własności 2000 2001 2002 
Skarbu Państwa 0,6 0,2 0,1 
państwowe osób prawnych 0,3 -0,2 -1,3 

samorządowa 1,0 0,7 0,8 
prywatna krajowa 0,9 0,8 1,1 
zagraniczna 1,0 1,0 1,8 
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 Tyko w dwóch z ośmiu podstawowych sek-

cji PKD odnotowano wzrost wyniku finansowe-

go brutto; w trzech sekcjach straty przewyższyły 

zyski. 

 

Tab. 53 Struktura zysku, straty i wyniku finansowego brutto 
w latach 2000-2002 w 8 podstawowych sekcjach PKD 

wynik finansowy brutto 2000 2001 2002 
Budownictwo 6,5 -0,9 -11,4* 
Przetwórstwo przemysłowe 38,0 31,2 73,4 

Górnictwo i kopalnictwo -1,5 5,6 -2,1** 
Handel i naprawy 30,8 26,4 8,8 

Poczta i telekomunikacja 12,8 13,4 18,7 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 1,4 13,7 11,6 

Transport -6,7 -17,7 -10,6* 
Pozostałe 18,7 28,4 11,5 
zysk brutto 2000 2001 2002 
Budownictwo 5,6 5,6 3,8 
Przetwórstwo przemysłowe 41,8 46,9 49,9 
Górnictwo i kopalnictwo 3,2 4,0 2,2 

Handel i naprawy 22,4 16,0 15,0 
Poczta i telekomunikacja 8,9 7,1 8,2 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 3,6 5,7 5,4 

Transport 3,0 3,8 5,7 

Pozostałe 11,4 10,8 9,9 
strata brutto 2000 2001 2002 
Budownictwo 5,0 7,2 7,7 

Przetwórstwo przemysłowe 44,8 50,9 43,9 
Górnictwo i kopalnictwo 6,9 3,6 3,3 

Handel i naprawy 15,8 13,4 16,6 
Poczta i telekomunikacja 5,8 5,5 5,6 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 5,4 3,8 3,8 

Transport 10,8 9,2 9,8 
Pozostałe 5,6 6,5 9,4 

 

 Najsilniej odczuwalne pogorszenie 

rentowności miało miejsce, tak jak rok temu, w 

sekcji �Budownictwo�. Zjawisko to spowodował 

zarówno duży spadek zysku brutto, jak i znaczny 

wzrost straty brutto. Ostatecznie ujemny wynik 

finansowy brutto w tej sekcji pogorszył się 

piętnastokrotnie. Wskaźnik rentowności brutto w 

branży budowlanej spadł o 1,7 punktu do poziomu 

minus 1,8%. Na poziomie jednostkowym nie 

poziomie jednostkowym nie odnotowano jednak 

tak dużych zmian poziomu rentowności. Mediana 

rozkładu wskaźnika rentowności zmniejszyła się o 

0,04 punktu w stosunku do poprzedniego roku i 

wyniosła 0,95%. Odsetek firm rentownych spadł o 

1,3 punktu proc. i wyniósł 65%. 

 

Tab. 54 Nominalna dynamika zysku, straty i wyniku finan-
sowego brutto w latach 2000-2002 w 8 podstawowych sek-
cjach PKD (dane zagregowane) 

wynik finansowy brutto 2000 2001 2002 
Budownictwo 66,7 -4,6* 1531,4* 
Przetwórstwo przemysłowe 139,9 28,4 270,8 

Górnictwo i kopalnictwo 9,8* -127,0** -43,5* 
Handel i naprawy 239,5 29,6 38,2 

Poczta i telekomunikacja 261,3 36,3 161,1 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 26,3 344,0 97,4 

Transport 74,8* 91,7* 68,8* 
Pozostałe 150,2 52,5 46,6 
zysk brutto 2000 2001 2002 
Budownictwo 100,3 76,2 77,4 
Przetwórstwo przemysłowe 107,0 86,2 120,4 

Górnictwo i kopalnictwo 409,9 96,1 61,8 
Handel i naprawy 190,6 54,7 106,2 
Poczta i telekomunikacja 189,9 60,9 132,1 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 79,2 122,0 106,8 

Transport 120,8 96,7 166,8 

Pozostałe 129,3 73,0 103,1 
strata brutto 2000 2001 2002 
Budownictwo 208,1 159,4 120,3 
Przetwórstwo przemysłowe 92,4 125,1 97,4 
Górnictwo i kopalnictwo 50,5 57,4 102,2 

Handel i naprawy 144,9 93,5 139,5 
Poczta i telekomunikacja 129,0 103,5 114,5 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 134,2 76,8 115,4 

Transport 92,7 94,2 119,8 

Pozostałe 94,2 127,9 164,9 
*� ujemny wynik finansowy  
** � przejście z zysku w stratę 
 

 W sekcji �Transport�, już piąty rok z rzędu, 

straty przewyższyły zyski. Stało się tak, pomimo 

wyraźnej poprawy sytuacji w tej grupie. Sekcja ta 

odnotowała 32% redukcję ujemnego wyniku finan-
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sowego, co było efektem wzrostu zysku brutto. 

Wskaźnik rentowności zwiększył się o 0,7 punktu 

do poziomu minus 1,8%. Na poziomie jednostko-

wym sytuacja firm transportowych uległa jednak 

pogorszeniu. Mediana rozkładu wskaźnika rentow-

ności spadła o 0,5 punktu do poziomu 0,5%.  

 Wyraźny spadek rentowności na poziomie 

agregatów odnotowała sekcja �Górnictwo i kopal-

nictwo�. Sytuację tę spowodował głównie spadek 

zysku brutto, który wniósł prawie 38% w skali 

roku. Straty tej branży także wzrosły, wzrost ten był 

jednak nieznaczny. Wskaźnik rentowności w gór-

nictwie zmalał aż o 0,6 punktu proc. i wyniósł mi-

nus 0,5%. Jednak mediana rozkładu wskaźnika 

rentowności wzrosła o 0,7 punktu do poziomu 1%. 

 Wyraźne pogorszenie sytuacji miało miejsce 

w sekcji �Pozostałe�. Wynik finansowy wypraco-

wany przez te przedsiębiorstwa zmniejszył się o 

ponad połowę. Wskaźnik rentowności spadł o 0,7 

punktu do poziomu 1,4%. Na poziomie przedsię-

biorstwa nie widać jest jednak żadnych większych 

zmian sytuacji tej grupy. Mediana rozkładu wskaź-

nika rentowności pozostała na poziomie z roku 

poprzedniego i wyniosła 1,2%. 

 

Tab. 55 Wskaźnik rentowności brutto w 8 podstawowych 
sekcjach PKD w latach 2000-2002 

sekcja PKD 2000 2001 2002 
Budownictwo 2,1 -0,1 -1,8 
Przetwórstwo przemysłowe 1,8 0,5 1,4 
Górnictwo i kopalnictwo -0,9 1,1 -0,5 

Handel i naprawy 2,3 0,7 0,3 
Poczta i telekomunikacja 8,3 2,4 3,6 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 0,3 1,0 0,9 

Transport -3,2 -2,5 -1,8 
Pozostałe 5,7 3,1 1,4 

 

 Drugi rok z rzędu odnotowano spadek ren-

towności w sekcji �Handel i naprawy�. Wynik 

finansowy tej grupy zmalał o ponad 60%, co nastą-

piło w wyniku znacznego wzrostu strat. Wskaźnik 

rentowności zmalał o 0,4 punktu do poziomu 0,3%. 

Na poziomie jednostkowym sytuacja firm handlo-

wych nieznacznie się poprawiła. O 0,1 punktu 

wzrosła mediana rozkładu wskaźnika rentowności 

w tej grupie, osiągając poziom 0,5%. 

 Niewielki spadek rentowności odczuwalny był 

w sekcji �Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę�. Wynik finansowy tej sek-

cji spadł o 3,6%, głównie ze względu na wzrost 

strat. Wskaźnik rentowności przyjął wartość 0,9%, 

o 0,1 punktu mniej niż w 2001 r. Mediana rozkładu 

wskaźnika rentowności nie zmieniła się w relacji do 

poprzedniego roku i wyniosła 1%. 

 

Tab. 56 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto w 
8 podstawowych sekcjach PKD w latach 2000-2002 

sekcja PKD 2000 2001 2002 
Budownictwo 1,5 1,0 1,0 
Przetwórstwo przemysłowe 0,9 0,8 1,3 
Górnictwo i kopalnictwo 1,2 0,3 1,0 

Handel i naprawy 0,4 0,4 0,5 
Poczta i telekomunikacja -22,9 -5,9 -5,7 
Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię 1,3 1,0 1,0 

Transport 1,1 1,0 0,5 

Pozostałe 1,4 1,2 1,2 

 

 W dwóch pozostałych sekcjach rentowność 

wzrosła, a wynik finansowy był dodatni. W sekcji 

�Przetwórstwo przemysłowe� wynik finansowy 

brutto zwiększył się ponad dwuipółkrotnie, głównie 

za sprawą wzrostu zysku, i już w mniejszym stop-

niu � w wyniku niewielkiej redukcji strat. Wskaź-

nik rentowności brutto przyjął wartość 1,4%, wobec 

0,5% w roku poprzednim. Odnotowano także po-

prawę sytuacji na poziomie jednostkowym. War-

tość środkowa rozkładu wskaźnika rentowności 

wzrosła o 0,5 punktu, osiągając najwyższą wartość 

na tle innych branż (1,3%). 

 Najbardziej znaczący wzrost rentowności 

odnotowała sekcja �Poczta i telekomunikacja�. 

Wynik finansowy tej grupy zwiększył się o ponad 

61%, co przede wszystkim było efektem wzrostu 

zysku. Grupa ta okazała się najbardziej rentowna na 
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poziomie agregatu. Wskaźnik rentowności wzrósł o 

1,2 punktu i wyniósł 3,6%. Mediana rozkładu tego 

wskaźnika pozostała jednak ujemna i wyniosła 

minus 5,7%, wobec minus 5,9% w 2001 r. 

DZIAŁY PKD 

 Sytuacja wewnątrz branż była bardzo zróżni-

cowana. Różnica między wskaźnikiem rentowności 

najmniej i najbardziej rentownego działu PKD 

wyniosła 44 punkty proc. Dodatnią rentowność 

uzyskało 37 działów, ujemną � pozostałych 13. 

Spadek rentowności odczuły 22 działy, poprawę 

zaś 28. Najmniej rentowne oraz najbardziej rentow-

ne działy PKD zostały przedstawione w Tab. 57. 

Warto odnotować, że w dziesiątce działów z naj-

wyższym wskaźnikiem rentowności aż 6 należy do 

sekcji �Pozostałe�. Są to zatem przedsiębiorstwa 

typowo usługowe. Do grupy najmniej rentownych 

weszły zaś tzw. �działy tradycyjne�. 

 

 

 

Tab. 57 Wskaźnik rentowności w latach 2001-2002 w wybra-
nych działach PKD 

nierentowne działy PKD 2001 2002 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowe-
go -2,6 -21,0 

Produkcja metali -10,1 -7,7 
Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 3,5 -7,5 
Transport lądowy; transport rurociągowy -3,4 -4,6 
Pozostałe usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 1,7 -4,0 

Produkcja maszyn biurowych i komputerów -2,0 -3,0 

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. 2,0 -1,9 
Budownictwo -0,1 -1,8 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana -2,5 -1,8 

Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 0,3 -1,1 
Najbardziej rentowne działy PKD 2001 2002 
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, 
usługi sanitarne 6,0 5,2 

Produkcja wyrobów chemicznych 3,1 5,3 

Transport lotniczy -16,9 5,4 
Informatyka 9,4 5,6 

Pozostała działalność usługowa 4,8 5,9 
Działalność związana z kulturą, rekreacją i 
sportem 0,9 6,7 

Nauka 10,8 7,0 
Produkcja masy celulozowej, papieru oraz 
wyrobów z papieru 8,1 8,5 

Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi -0,9 11,4 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemne-
go 55,3 23,0 

 

VVV...666...    RRReeennntttooowwwnnnooośśśććć    aaa   dddzzziiiaaałłłaaalllnnnooośśśććć    eeekkkssspppooorrrtttooowwwaaa   

 

 Niewielki wzrost rentowności, jaki odnoto-

wano w sektorze przedsiębiorstw w 2002 r., był 

efektem poprawy sytuacji w klasie eksporterów. 

Wskaźnik rentowności tej grupy wyniósł 1,6%, 

wobec 0,7% w poprzednim roku. Firmy sprzedające 

swoje produkty wyłącznie na rynku krajowym, po 

raz pierwszy od 1995 r., uzyskały ujemny wynik 

finansowy. Wskaźnik rentowności w grupie tych 

przedsiębiorstw zmniejszył się z 0,6% do minus 

0,7%.  

 W zbiorowości eksporterów odnotowano 

ponadto wyraźny wzrost mediany rozkładu wskaź-

nika rentowności � z 0,9% na 1,5%. 
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Rys. 39 Wskaźnik rentowności brutto w grupie eksporterów 
i w klasie firm nie eksportujących (dane kwartalne zagrego-
wane) 

 
W grupie firm nieeksportujących wartość środkowa 

rozkładu przyjęła wartość 0,7%, wobec 0,6% w 

poprzednim roku. Zmiana była zatem niewielka i 

korzystna.  
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Tab. 58 Wskaźnik rentowności brutto w latach 2001-2002 a 
klasy eksporterów  

dane zagregowane 
klasa 2001 2002 

firmy rozpoczynają-
ce działalność eks-
portową 

1,2 0,1 eksportujące tylko 
w 2002 r. firmy rozpoczynają-

ce działalność10  1,3 

eksportujące w latach 2001-2002 0,9 1,7 
rezygnujące z eks-
portu 0,1 -1,0 eksportujące tylko 

w 2001 r. firmy zlikwidowane -2,0  
firmy rozpoczynają-
ce działalność11  -3,0 

stali nieeksporterzy 0,9 -0,4 
nie eksportujące w 
latach 2001-2002 

firmy zlikwidowane  -5,2  
mediana rozkładu 

klasa 2001 2002 
firmy rozpoczynają-
ce działalność eks-
portową 

1,3 1,4 eksportujący tylko 
w 2002 r. firmy rozpoczynają-

ce działalność12  1,9 

eksportujący w latach 2001-2002 1,1 1,5 
rezygnujący z eks-
portu 0,8 0,6 eksportujący tylko 

w 2001 r. firmy zlikwidowane -2,5  
firmy rozpoczynają-
ce działalność13  1,4 

stali nieeksporterzy 0,7 0,6 
nie eksportujący w 
latach 2001-2002 

firmy zlikwidowane  -1,9  
 
 Z analizy danych z Tab. 58 wynika, że tylko w 

grupie przedsiębiorstw, które przynajmniej przez 

dwa lata prowadziły działalność eksportową odno-

towano wzrost rentowności na poziomie agregatów. 

Wzrost był również widoczny na poziomie jednost-

kowym. W pozostałych klasach, w tym w klasie 

firm nie zajmujących się eksportem, poziom ren-

towności zmniejszył się  

 W klasyfikacji ze względu na wielkość przy-

chodów z eksportu zwracają uwagę dwie grupy. 

Pierwsza obejmuje nieeksporterów oraz firmy, w 

których sprzedaż na eksport przyniosła nie więcej 

niż 10 tys. zł - eksport stanowił więc działalność 

szczątkową. Obie te klasy były nierentowne. Druga 

grupa skupiła największych eksporterów (o ponad 

                                                           
10 mogły to być jednostki nowoutworzone, przekształcone lub 
wydzielone z innych podmiotów bądź nie sprawozdające się w 
2001 r. z innych przyczyn 
11 patrz poprzedni przypis 
12 patrz poprzedni przypis 
13 patrz poprzedni przypis 

100 mln zł przychodach z eksportu). Biorąc pod 

uwagę zarówno dane zagregowane, jak i dane jed-

nostkowe, przedsiębiorstwa te uzyskały relatywnie 

dobre wyniki. W grupie tej widoczna jest również 

poprawa w relacji do poprzedniego roku. Należy 

podkreślić, że wszystkie klasy eksporterów uzyska-

ły dodatni wynik finansowy. 

 

Tab. 59 Wskaźnik rentowności brutto w latach 2000-2002 a 
klasy wielkości przychodów z eksportu (dane zagregowane) 

klasa 2000 2001 2002 
nieeksporterzy 0,9 0,6 -0,7 
1 tys. � 10 tys. zł 0,5 0,9 -0,3 

10 tys. � 100 tys. zł 3,1 -2,0 1,7 
100 tys. � 1 mln zł 1,0 2,4 2,2 

1 mln � 10 mln zł 4,6 0,9 1,1 
10 mln � 100 mln zł 0,8 1,2 0,4 
100 mln � 1 mld zł 5,0 1,4 2,9 

powyżej 1 mld zł -2,1 -3,7 2,0 

 

 W klasyfikacji wg udziału eksportu w przy-

chodach uwagę zwracają dwa zjawiska. Po pierw-

sze, z analizy agregatów wynika, że im większy 

udział eksportu w przychodach, tym wyższa ren-

towność klasy. 

 

Tab. 60 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto w 
latach 2000-2002 a klasy wielkości przychodów z eksportu  

klasa 2000 2001 2002 
nieeksporterzy 0,8 0,6 0,7 

1 tys. � 10 tys. zł 1,1 1,0 0,6 
10 tys. � 100 tys. zł 0,9 0,8 0,9 
100 tys. � 1 mln zł 1,0 0,8 0,9 

1 mln � 10 mln zł 0,9 0,8 1,7 
10 mln � 100 mln zł 1,5 1,2 2,7 

100 mln � 1 mld zł 2,1 1,4 2,8 
powyżej 1 mld zł 1,6 0,1 2,3 
 

Po drugie, dane jednostkowe, które po części po-

twierdzają powyższą tezę, wnoszą dodatkową in-

formację. W klasie firm, które całość przychodów 

osiągają ze sprzedaży na eksport, i zgodnie z anali-

zą danych zagregowanych, osiągają najwyższą 

rentowność, większość przedsiębiorstw jest nieren-

towna. Zauważmy przy tym, że tylko w tej klasie 
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mediana wskaźnika rentowności obniżyła się w 

stosunku do poprzedniego roku. 

 

Tab. 61 Wskaźnik rentowności brutto w latach 2000-2002 a 
klasy udziału eksportu w przychodach (dane zagregowane) 

klasa 2000 2001 2002 
nieeksporterzy 0,9 0,6 -0,7 

(0,20) 2,4 0,9 1,2 
<20,40) 2,0 -0,2 0,9 
<40,60) 3,4 0,8 3,2 

<60,80) 1,9 -1,3 2,6 
<80,100) 3,4 2,0 4,0 

100 -2,3 2,6 11,3 

 

Tab. 62 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto w 
latach 2000-2002 a klasy udziału eksportu w przychodach 
ogółem 

klasa 2000 2001 2002 
nieeksporterzy 0,8 0,6 0,7 
<0,20) 1,3 1,2 1,3 
<20,40) 0,8 0,6 1,7 

<40,60) 0,4 0,3 1,3 
<60,80) 0,6 0,1 1,6 

<80,100) 0,8 0,5 2,3 
100 0,7 0,4 -4,6 

VVV...777...    RRReeennntttooowwwnnnooośśśććć    aaa   kkklllaaasssyyy   wwwiiieeelllkkkooośśśccciii   ppprrrzzzeeedddsssiiięęębbbiiiooorrrssstttwwwaaa   

 

 W podrozdziałach �Przychody a wielkość 

przedsiębiorstwa� oraz �Wskaźnik poziomu kosz-

tów a wielkość przedsiębiorstwa� wspomniano już, 

że na sytuacji finansowej badanej populacji zawa-

żyły rezultaty niewielkiej grupy największych pod 

względem przychodów przedsiębiorstw. Poniżej 

zaprezentowane zestawienie wskaźników rentow-

ności w klasach wielkości przedsiębiorstw jest 

potwierdzeniem tej tezy.  

 Grupa największych podmiotów w próbie 

odznaczała się najwyższą rentownością, uzyskując 

również największy wzrost tego wskaźnika w sto-

sunku do poprzedniego roku. Jednocześnie też, 

najmniejsze pod względem przychodów przedsię-

biorstwa były w okresie 2001-2002 nierentowne, 

przy czym relacja wyniku finansowego do kosztów 

tej grupy uległa w 2002 r. dalszemu pogorszeniu. 

Takie wnioski płyną zarówno z analizy danych 

zagregowanych, jak i danych jednostkowych. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 63 Wskaźniki rentowności brutto a klasy wielkości 
przychodów w latach 2001-2002 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

grupa posiadająca 20% 
wolumenu przychodów 32 0,1 2,5 

grupa posiadająca 30% 
wolumenu przychodów 81 0,4 2,1 

grupa posiadająca 40% 
wolumenu przychodów 167 0,6 2,1 

grupa posiadająca 50% 
wolumenu przychodów 321 1,0 1,5 

grupa posiadająca 60% 
wolumenu przychodów 612 1,0 1,3 

grupa posiadająca 70% 
wolumenu przychodów 1156 1,0 1,3 

grupa posiadająca 80% 
wolumenu przychodów 2231 1,1 1,3 

grupa posiadająca 90% 
wolumenu przychodów 4534 1,0 1,3 

grupa posiadająca 95% 
wolumenu przychodów 6817 1,0 1,2 

grupa posiadająca 97% 
wolumenu przychodów 8265 1,0 1,2 

grupa posiadająca 98% 
wolumenu przychodów 9241 1,0 1,1 

grupa posiadająca 99% 
wolumenu przychodów 10545 0,9 1,1 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istnieją-
cych nieprzerwanie w okresie 2000-2002 
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Tab. 64 Wskaźniki rentowności brutto a klasy wielkości 
przychodów w latach 2001-2002 (dane zagregowane) 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

bez firm posiadających 20% 
wolumenu przychodów 13110 1,0 0,7 

bez firm posiadających 30% 
wolumenu przychodów 13061 1,0 0,5 

bez firm posiadających 40% 
wolumenu przychodów 12975 0,9 0,2 

bez firm posiadających 50% 
wolumenu przychodów 12821 0,6 0,4 

bez firm posiadających 60% 
wolumenu przychodów 12530 0,5 0,5 

bez firm posiadających 70% 
wolumenu przychodów 11986 0,5 0,3 

bez firm posiadających 80% 
wolumenu przychodów 10911 -0,1 -0,4 

bez firm posiadających 90% 
wolumenu przychodów 8608 -1,1 -1,7 

bez firm posiadających 95% 
wolumenu przychodów 6325 -2,8 -3,8 

bez firm posiadających 97% 
wolumenu przychodów 4877 -3,9 -4,9 

bez firm posiadających 98% 
wolumenu przychodów 3901 -5,2 -6,6 

bez firm posiadających 99% 
wolumenu przychodów 2597 -7,4 -9,8 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

Tab. 65 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto a 
klasy wielkości przychodów w latach 2001-2002 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

grupa posiadająca 20% wo-
lumenu przychodów 32 0,2 1,1 

grupa posiadająca 30% wo-
lumenu przychodów 81 1,2 1,3 

grupa posiadająca 40% wo-
lumenu przychodów 167 1,4 1,6 

grupa posiadająca 50% wo-
lumenu przychodów 321 1,5 1,5 

grupa posiadająca 60% wo-
lumenu przychodów 612 1,4 1,5 

grupa posiadająca 70% wo-
lumenu przychodów 1156 1,3 1,5 

grupa posiadająca 80% wo-
lumenu przychodów 2231 1,4 1,5 

grupa posiadająca 90% wo-
lumenu przychodów 4534 1,4 1,5 

grupa posiadająca 95% wo-
lumenu przychodów 6817 1,3 1,5 

grupa posiadająca 97% wo-
lumenu przychodów 8265 1,2 1,3 

grupa posiadająca 98% wo-
lumenu przychodów 9241 1,2 1,3 

grupa posiadająca 99% wo-
lumenu przychodów 10545 1,1 1,2 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

 

 

 

 

 

Tab. 66 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto a 
klasy wielkości przychodów w latach 2001-2002 (dane zagre-
gowane) 

klasa liczebność 
klasy 2001 2002 

bez firm posiadających 20% 
wolumenu przychodów 13110 0,8 0,9 

bez firm posiadających 30% 
wolumenu przychodów 13061 0,8 0,9 

bez firm posiadających 40% 
wolumenu przychodów 12975 0,8 0,9 

bez firm posiadających 50% 
wolumenu przychodów 12821 0,8 0,8 

bez firm posiadających 60% 
wolumenu przychodów 12530 0,8 0,8 

bez firm posiadających 70% 
wolumenu przychodów 11986 0,8 0,8 

bez firm posiadających 80% 
wolumenu przychodów 10911 0,7 0,7 

bez firm posiadających 90% 
wolumenu przychodów 8608 0,6 0,5 

bez firm posiadających 95% 
wolumenu przychodów 6325 0,4 0,3 

bez firm posiadających 97% 
wolumenu przychodów 4877 0,2 0,1 

bez firm posiadających 98% 
wolumenu przychodów 3901 0,1 0,0 

bez firm posiadających 99% 
wolumenu przychodów 2597 -0,6 -1,8 

powyższe wyniki dotyczą populacji przedsiębiorstw istniejących 
nieprzerwanie w okresie 2000-2002 

 

 W klasyfikacji wg wielkości zatrudnienia 

najbardziej rentowna okazała się grupa przedsię-

biorstw o najmniejszym zatrudnieniu, a najmniej 

rentowna � klasa firm zatrudniających najwięcej 

osób. Należy jednak również zauważyć, że spadek 

rentowności odnotowano w klasie podmiotów o 

zatrudnieniu z przedziału od 50 do 500 osób.  

 

Tab. 67 Wskaźnik rentowności brutto w latach 1999-2002 a 
klasy wielkości zatrudnienia (dane zagregowane) 

klasa 1999 2000 2001 2002 
50 � 249 zatrudnionych 2,3 3,5 1,8 1,7 
250 � 499 zatrudnionych 0,8 2,0 1,5 1,3 

500 � 1999 zatrudnionych 1,5 1,5 0,5 1,1 
ponad 2000 zatrudnionych -0,5 0,9 -0,5 0,6 

Tab. 68 Mediana rozkładu wskaźnika rentowności brutto w 
latach 1999-2002 a klasy wielkości zatrudnienia 

klasa 1999 2000 2001 2002 
50 � 249 zatrudnionych 1,3 1,0 0,9 1,2 

250 � 499 zatrudnionych 1,2 1,1 0,9 1,2 
500 � 1999 zatrudnionych 1,3 1,3 0,9 1,5 
ponad 2000 zatrudnionych 0,7 0,8 1,0 1,5 
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Rentowność zwiększyła się zaś w grupie firm za-

trudniających ponad 500 pracowników. Ponadto, 

przedsiębiorstwa, w których liczba zatrudnionych 

przewyższała 500 osób uzyskały lepsze wyniki, 

jeśli chodzi o medianę rozkładu wskaźnika rentow-

ności.  

We wszystkich czterech klasach mediana rozkładu 

wskaźnika rentowności wzrosła w relacji do 2001 r.  

 W ocenie rentowności w klasyfikacji wg wiel-

kości przychodów i w klasyfikacji wg wielkości 

zatrudnienia pojawiły się rozbieżności, które są 

spowodowane nie pokrywaniem się tych klas. Dla 

przykładu, wśród 32 firm, które w 2002 r. wypra-

cowały największe przychody znajduje się 5 pod-

miotów (16%) zatrudniających poniżej 2000 osób.  
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VVVIII...   WWWYYYNNNIIIKKK   FFFIIINNNAAANNNSSSOOOWWWYYY   NNNEEETTTTTTOOO   

 

 Drugi rok z kolei wynik finansowy netto, 

tzn. wynik finansowy brutto po odprowadzeniu 

podatku dochodowego, okazał się ujemny. Kwota 

zysku netto po odjęciu straty netto wyniosła minus 

1,96 mld zł, wobec minus 2,55 mld zł uzyskanych 

w roku poprzednim. Można zatem mówić o wyha-

mowaniu tendencji spadkowych. 

 

Tab. 69 Dynamika wyniku finansowego netto, zysku, straty, amortyzacji oraz nadwyżki finansowej w latach 1996-2002 (dane zagre-
gowane) 

kategoria 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
wynik finansowy netto 100,4 147,8 41,9 9,6* -384,7** -41,1* 76,7* 

zysk netto 114,5 123,2 105,9 115,5 133,0 78,8 113,6 

strata netto 131,8 100,1 194,2 147,0 98,1 110,6 110,0 

amortyzacja 128,7 123,3 141,5 117,4 119,2 108,9 101,9 

nadwyżka finansowa 118,0 131,2 105,4 101,8 145,1 88,5 103,5 
* �  ujemny wynik finansowy netto 
** � przejście z ujemnego wyniku finansowego netto na dodatni  
 

 Na poprawę tę złożył się przede wszystkim 

wzrost zysku netto � o 12,5% ponad poziom infla-

cji. Odnotowano jednak również większe straty � o 

8,9%. Dodatnia kwota nadwyżki finansowej, tzn. 

wyniku finansowego netto oraz amortyzacji, wzro-

sła o 2,5%. W populacji dodatnią nadwyżkę finan-

sową uzyskało 77,1% firm; o 2,4 punktu proc. wię-

cej jednostek niż w poprzednim roku.  
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Rys. 40 Wskaźnik zyskowności netto w latach 1991-2002 
(dane zagregowane) 

 Wskaźnik zyskowności (liczony jako relacja 

wyniku finansowego netto do przychodów) wzrósł 

z minus 2,7% do minus 2%. Na poziomie przedsię-

biorstwa wzrost zyskowności był nieco większy. 

Mediana rozkładu tego wskaźnika w 2002 r. była 

dodatnia i wyniosła 6,3%, wobec 4,3% w poprzed-

nim roku. Spadek zyskowności odnotowało 52% 

przedsiębiorstw istniejących i sprawozdających się 

nieprzerwanie w okresie 2001-2002. 

 Z danych z Tab. 70 wynika, że wzrost środ-

ków do dyspozycji przedsiębiorstw przełożył się na 

wyhamowanie spadku nakładów inwestycyjnych. 

Po pierwsze, zauważmy, że nie zwiększył się odse-

tek firm nieinwestujacych. Po drugie, wzrósł udział 

małych inwestycji (tzn. takich, których wartość 

stanowiła 2% wielkości przychodów). Jednocześnie 

jednak odnotowano spadek odsetka dużych inwe-

stycji (powyżej 5% przychodów). 
Tab. 70 Udział firm o dodatnim wyniku finansowym netto, niezerowych zobowiązaniach z tytułu kredytu długoterminowego oraz 
inwestycjach przekraczających 2%, 5% oraz 10% przychodów ogółem, w latach 1995-2002 (dane w %) 

kategoria 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
dodatni wynik finansowy netto 63,9 66,7 68,7 67,0 65,2 64,2 61,6 63,5 

brak inwestycji 19,5 14,9 12,3 13,3 7,3 10,2 10,4 10,4 
inwestycje stanowiące ponad 2% 
przychodów 34,5 39,0 46,5 46,8 52,1 43,7 43,4 44,1 

inwestycje stanowiące ponad 5% 
przychodów 17,6 20,3 25,3 25,9 29,4 23,8 23,5 23,4 

inwestycje stanowiące ponad 10% 
przychodów 8,6 9,7 12,6 13,3 14,9 12,2 11,7 11,2 
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VVVIIIIII...   WWWYYYBBBRRRAAANNNEEE   ŹŹŹRRRÓÓÓDDDŁŁŁAAA   FFFIIINNNAAANNNSSSOOOWWWAAANNNIIIAAA   PPPRRRZZZEEEDDDSSSIIIĘĘĘBBBIIIOOORRRSSSTTTWWW...   

 

 Od 1 stycznia 2002 r. w sprawozdaniach fi-

nansowych wprowadzone zostały istotne zmiany w 

sposobie ujmowania zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek. Zmiany te polegały na połączeniu wy-

kazywanych dotąd w osobnych pozycjach dwóch 

kategorii: kredytów oraz pożyczek, obligacji i in-

nych papierów wartościowych. Trudność polega na 

tym, że w nowym układzie kredyty i pożyczki są 

wykazywane tylko w części od podmiotów niepo-

wiązanych. W nowym układzie nie ma także pozy-

cji obejmującej obligacje i papiery wartościowe, o 

które należałoby powiększyć kredyty i pożyczki, 

aby zachować porównywalność. Ponieważ nie ma 

algorytmów przeliczeniowych, które przywróciłyby 

porównywalność danych, analizy w obszarze kre-

dytowania przedsiębiorstw musiały zostać ograni-

czone do ujęć o charakterze statycznym. Jeśli w 

opracowaniu jest jednak mowa o zadłużeniu kredy-

towym przed 1 stycznia 2002, to kategoria ta obej-

muje wyłącznie zadłużenie z tytułu kredytów. 

 Według stanu na koniec grudnia 2002 r. sektor 

przedsiębiorstw wykazywał 406 mld zł. zobowią-

zań, a łącznie z rezerwami na zobowiązania i z 

rozliczeniami międzyokresowymi kwota ta prze-

kroczyła 460 mld zł. W relacji do stanu z końca 

marca 2002 r. zobowiązania przedsiębiorstw przy-

rosły o 9%.  

 Wśród źródeł finansowania przedsiębiorstw 

przeważały zobowiązania krótkoterminowe, które 

w końcu 2002 roku stanowiły nieco ponad 60% 

zobowiązań ogółem. Na zobowiązania krótkotermi-

nowe składały się głównie zobowiązania z tytułu 

dostaw usług (47% zobowiązań krótkotermino-

wych). 
  

Tab. 71 Zobowiązania przedsiębiorstw w okresie marzec-grudzień 2002 r. Stany na koniec kwartałów. 

          w tys. pln. Struktura zobowiązań 
ogółem (w. nr 1.= 100 %) 

Struktura pozycji zobowią-
zań  (w %) 

          XII2002 III VI IX XII III VI IX XII 

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(2+4+9+17) 460 337 233 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Rezerwy na zobowiązania 22 545 944 3,9 5,3 4,3 4,9 3,9 5,3 4,3 4,9

3.  w 
tym: 

z tyt. odroczonego podatku dochodowe-
go 6 687 806 1,2 1,0 1,2 1,5 1,2 1,0 1,2 1,5

4. Zobowiązania długoterminowe (5+6) 129 842 276 30,9 31,1 31,0 28,2 100,0 100,0 100,0 100,0
5. z: wobec jednostek powiązanych 47 631 052 10,1 10,4 11,2 10,3 32,7 33,5 36,0 36,7

6. tego wobec pozostałych jednostek 82 211 224 20,8 20,7 19,9 17,9 67,3 66,5 64,0 63,3

7.  w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 57 628 377 13,9 14,0 14,0 12,5 44,8 44,9 45,0 44,4

8.    z tytułu emisji dłużnych papie-
rów wartościowych 6 225 964 1,8 1,8 1,1 1,4 5,7 5,8 3,4 4,8

9. Zobowiązania krótkoterminowe (10+12) 276 903 204 59,5 58,2 58,2 60,2 100,0 100,0 100,0 100,0
10. z: wobec jednostek powiązanych 46 202 533 10,0 10,2 10,1 10,0 16,8 17,5 17,4 16,7

11. tego w tym z tytułu dostaw i usług  28 024 012 5,8 6,3 6,2 6,1 9,8 10,8 10,7 10,1

12.  wobec pozostałych jednostek 230 700 671 49,6 48,0 48,0 50,1 83,5 82,5 82,6 83,3

13.  w tym: kredyty i pożyczki 58 663 450 14,1 13,2 13,0 12,7 23,7 22,7 22,4 21,2

14.   z tytułu emisji dłużnych papie-
rów wartościowych 4 337 445 1,3 1,2 1,1 0,9 2,1 2,1 2,0 1,6

15.   z tytułu dostaw i usług  102 496 697 21,1 20,6 21,1 22,3 35,5 35,5 36,3 37,0

16.   z tytułu podatków, ceł, ubezpie-
czeń i innych świadczeń 40 426 458 7,0 6,7 6,9 8,8 11,7 11,6 11,9 14,6

17. Rozliczenia międzyokresowe 31 045 809 5,7 5,4 6,6 6,7 100,0 100,0 100,0 100,0
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 Rola finansowania za pomocą kredytów i 

pożyczek w ciągu 2002 r. zmniejszała się. W 

okresie od marca do grudnia 2002 r. poziom zadłu-

żenia kredytowego i pożyczek zmalał o 1,3%, po-

nadto jednoczesny wzrost zobowiązań ogółem 

powodował spadek udziału kredytów. W końcu 

grudnia 2002 r. łączne zadłużenie sektora przedsię-

biorstw z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 116 

mld zł., co stanowiło 25% wszystkich zobowiązań i 

rezerw na zobowiązania.  

 Oceniając strukturę kredytów w skali całej 

badanej zbiorowości kredyty i pożyczki długo-

terminowe miały większe znaczenie w finanso-

waniu zobowiązaniami długoterminowymi niż 

kredyty krótkoterminowe w finansowaniu zo-

bowiązaniami bieżącymi. Kredyty i pożyczki 

długoterminowe stanowiły połowę zadłużenia kre-

dytowego ogółem, a ich udział w zobowiązaniach 

długoterminowych przekroczył 44%, podczas gdy 

kredyty krótkoterminowe były źródłem 21% zobo-

wiązań krótkoterminowych. 

 Wśród źródeł zobowiązań istotną pozycję 

zajmowały także zobowiązania z tytułu podatków, 

ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. W końcu 

grudnia zobowiązania z tego tytułu stanowiły blisko 

9% wszystkich zobowiązań i ponad 14% zobowią-

zań krótkoterminowych. Znaczny przyrost tej kate-

gorii w IV kwartale 2002 r. związany był z realiza-

cją ustawy o restrukturyzacji należności publiczno-

prawnych.  

 Finansowanie za pomocą emisji dłużnych 

papierów wartościowych miało marginalne znacze-

nie. Środki pozyskane za pomocą tego instrumentu 

w końcu grudnia 2002 r. stanowiły jedynie 2% 

wszystkich zobowiązań sektora przedsiębiorstw. 

 Rozkład danych jednostkowych zadłużenia 

kredytowo-pożyczkowego według stanu na koniec 

grudnia 2002 r. miał kształt zbliżony do rozkładu 

wykładniczego. Testy statystyczne nie potwierdziły 

jednak tej cechy rozkładu. 
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Rys. 41 Rozkład jednostkowego zadłużenia z tytułu kredytów 
i pożyczek ogółem (w tys. zł). Oś pionowa: udział przedsię-
biorstw o danym zadłużeniu w populacji (dane w %). 
31.XII.2002 r. 

 

W zastosowanej klasyfikacji wielkości zadłużenia 

kredytowo-pożyczkowego największy udział licz-

bowy, poza klasą firm nie mających takich zobo-

wiązań oraz poza klasą największych dłużników, 

posiadła klasa przedsiębiorstw o zadłużeniu nie 

przekraczającym 250 tys zł. (Rys. 41). Podmioty 

takie stanowiły 12% populacji. Nieco częściej niż 

co trzecia jednostka posiadała zobowiązania z tytu-

łu kredytów i pożyczek na kwotę przekraczającą 1 

mln zł. 
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Rys. 42 Rozkład jednostkowych udziałów zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek ogółem w zobowiązaniach ogółem 
(w %). Oś pionowa: udział przedsiębiorstw o wskaźniku 
finansowania kredytowo-pożyczkowego w podgrupie przed-
siębiorstw mających zobowiązania kredytowo-pożyczkowe 
(dane w %). 31.XII.2002 r. 
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 W populacji przeważały podmioty o dość 

niskim stopniu finansowania kredytami i pożycz-

kami (Rys. 42). W przypadku prawie 70% przed-

siębiorstw w całej populacji kredyty i pożyczki 

stanowiły nie więcej niż 30% zobowiązań ogółem. 

Przeciętny wskaźnik finansowania kredytowo-

pożyczkowego wyniósł 22%, a w podgrupie sa-

mych kredyto- i pożyczkobiorców - 33%. 

 

ZOBOWIĄZANIA W PODZIALE NA SEKCJE PKD 

 

 Zobowiązania ogółem (liczone jako zobowią-

zania krótko-, i długoterminowe) w końcu 2002 r. 

skoncentrowane były głównie w sekcji �Przetwór-

stwo przemysłowe�. Koncentracja ta wynikała z 

licznej reprezentacji przedsiębiorstw tego sektora i 

dotyczyła szczególnie zobowiązań krótkotermino-

wych, gdyż ponad 43% zobowiązań krótkotermi-

nowych pochodziło właśnie od podmiotów prowa-

dzących działalność produkcyjną.  

 Najwyższy stopień zadłużenia z tytułu zobo-

wiązań ogółem osiągnęła sekcja �Poczta i teleko-

munikacja�, która przy liczbowym udziale w popu-

lacji wynoszącym zaledwie 0,3% - posiadała 10% 

zobowiązań ogółem całej populacji i aż 20% zobo-

wiązań długoterminowych. Zobowiązania ogółem 

skoncentrowane było także w sekcji �Górnictwo i 

kopalnictwo�. Zobowiązania tej sekcji stanowiły 

ponad 6% zobowiązań ogółem populacji, przy 

udziale liczbowym wynoszącym niespełna 1%. W 

ostatnim kwartale 2002 r. w sekcji �Górnictwo i 

kopalnictwo� widoczny był bardzo wysoki przyrost 

zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń, 

związany z działaniem ustawy o restrukturyzacji 

należności. Zobowiązania te w objętych badaniem 

przedsiębiorstwach sektora górniczego w ciągu 

kwartału wzrosły o 7,6 mld zł. - do wysokości 14,6 

mld. zł, czyli ponad dwukrotnie. Zaległości budże-

towe przedsiębiorstw z sekcji �Górnictwo i ko-

palnictwo� stanowiły 36% zobowiązań z tytułu 

podatków, ceł i ubezpieczeń całej badanej zbio-

rowości przedsiębiorstw. 

 

Zadłużenie kredytowe i pożyczkowe sekcji PKD 

 

 W końcu grudnia 2002 r. największe zadłuże-

nie z tytułu kredytów i pożyczek wykazywał sektor 

�Przetwórstwo przemysłowe�; przedsiębiorstwa z 

tej grupy posiadały 41% zobowiązań kredytowych i 

pożyczkowych ogółem całej populacji. 
 

Tab. 72 Struktura zobowiązań w podziale na sekcje PKD. Stan na koniec grudnia 2002 r. (dane w %) 

 Zobowiązania długo-
terminowe Zobowiązania krótkoterminowe 

PKD 

Udział 
liczbowy 
przedsię-
biorstw 
sekcji w 
populacji 

Zobowią-
zania 
ogółem 
(długo- i 
krótko-
termino-
we) 

 kredyty i 
pożyczki  

z tytułu 
dostaw i 
usług 

kredyty i 
pożyczki 

z tytułu 
podat-
ków, ceł, 
ubezpie-
czeń i 
innych 
świadczeń

Górnictwo i kopalnictwo 0,9 6,5 2,5 2,8 8,5 2,2 2,0 36,1 

Przetwórstwo przemysłowe 46,7 36,7 22,9 29,2 43,2 42,5 52,4 36,0 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię 3,6 10,0 16,1 26,1 7,2 7,9 8,1 5,8 

Budownictwo 12,1 4,0 1,2 1,5 5,4 7,1 3,9 4,0 

Handel i naprawy 18,2 16,9 9,6 9,7 20,4 27,5 20,7 4,1 

Transport 4,4 8,9 16,6 5,9 5,3 4,5 4,6 8,7 

Poczta i telekomunikacja 0,3 10,0 20,8 10,0 5,0 3,2 3,2 1,4 

Pozostałe 13,7 6,8 10,3 14,8 5,1 5,1 5,0 3,9 

RAZEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 69

0

10

20

30

40

50
G

ór
ni

ct
w

o 
i

ko
pa

ln
ic

tw
o

Pr
ze

tw
ór

stw
o

pr
ze

m
ys
ło

w
e

W
yt

w
ar

za
ni

e 
i

za
op

at
ry

w
an

ie
 w

en
er

gi
ę

Bu
do

w
ni

ct
w

o

H
an

de
l i

na
pr

aw
y

Tr
an

sp
or

t

Po
cz

ta
 i

te
le

ko
m

un
ik

ac
ja

Po
zo

sta
łe

kredyty ogółem
kredyty i pożyczki długoterm.
kredyty i pożyczki krótkoterm.
udział liczbowy sekcji (w %)

 

Rys. 43 Struktura kredytów i pożyczek wg sekcji PKD. Stan 
na koniec grudnia 2002 r. (zadłużenie kredytowo-
pożyczkowe ogółem, długoterm., krótkoterm. populacji = 
100%). 

 

Wysokie zadłużenie kredytowo-pożyczkowe, 

szczególnie uwzględniając niewielki udział liczbo-

wy takich podmiotów w populacji, miały przedsię-

biorstw z sekcji �Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię�. Ta grupa przedsiębiorstw, stanowiąca 

zaledwie 4% badanej populacji wykorzystywała 

26% wszystkich długoterminowych kredytów i 

pożyczek. Bardzo słabo zasilany kredytami i 

pożyczkami, szczególnie długoterminowymi, 

była natomiast sekcja �Budownictwo�. Sekcja ta 

miała zaledwie 1,5%-owy udział w sumie kredytów 

i pożyczek długoterminowych skierowanych do 

sektora przedsiębiorstw, posiadając dużo wyższy, 

wynoszący 12%, udział liczbowy w populacji. 

 W układzie danych jednostkowych widoczny 

jest wyższy udział przedsiębiorstw o bardzo wyso-

kim zadłużeniu kredytowo-pożyczkowym w sek-

cjach �Poczta i telekomunikacja� i �Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię� (por Rys. 44). W pierw-

szej z wymienionych sekcji prawie 30% przedsię-

biorstw posiadało zobowiązania z tytułu kredytów i 

pożyczek przekraczające 20 mln zł. Najmniej 

przedsiębiorstw o zadłużeniu przekraczającym 1 

mln zł znajdowało się w sekcjach �Budownictwo� i 

�Transport� (zielono-niebieska część słupków na 

wykresie). 

 

35,6%

30,3%

37,8%

36,8%

30,5%

46,8%

36,2%

48,2%

11,1%

29,8%

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

 Gorn. i kopal.

Przetw. przemyslowe

Wytw.i zaopatr.w energie

Budownictwo

Handel i napr.

Transport

Poczta i telekom.

Pozostale

0 (0,1000> (1000,2000> (2000,4000>
(4000,10000> (10000,20000> (>20000)  

Rys. 44 Sekcje PKD a wysokość zadłużenia kredytowo-
pożyczkowego ogółem. Oś pozioma: udział liczbowy przed-
siębiorstw w sekcji (w % ) o określonym poziomie zadłużenia 
(w tys. zł). Kolorem czerwonym oznaczono udział przedsię-
biorstw nie posiadających zadłużenia kredytowo-
pożyczkowego w poszczególnych sekcjach. XII.2002 r. 

 

 Kredyty i pożyczki jako źródło zobowiązań 

największą rolą pełniły w przedsiębiorstwach dzia-

łających w sekcji �Poczta i telekomunikacja�, �Po-

zostałe� i �Przetwórstwo przemysłowe� (Rys. 45). 

W niewielkiej pod względem liczbowym sekcji 

�Poczta i telekomunikacja� 17% podmiotów posia-

dało zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek prze-

kraczające 60% zobowiązań ogółem.  
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Rys. 45 Sekcje PKD a udział zadłużenia z tytułu kredytów i 
pożyczek ogółem w zobowiązaniach ogółem. Oś pozioma: 
udział liczbowy przedsiębiorstw w sekcji (w %) o określo-
nym wskaźniku finansowania kredytowo-pożyczkowego 
(w %). XII.2002 r. 

 

Podobny udział przedsiębiorstw o wysokim stopniu 

finansowania kredytami i pożyczkami znajdował 



 70

się w sekcji �Pozostałe�. Również w tym zestawie-

niu uwidacznia się niskie znaczenie kredytów i 

pożyczek w finansowaniu działalności przedsię-

biorstw budowlanych. Jedynie w 3% podmiotów z 

sekcji �Budownictwo� zadłużenie z tytułu kredy-

tów i pożyczek stanowiło więcej niż 40% ogółu 

zobowiązań. 

 

 

ZOBOWIĄZANIA W PODZIALE NA FORMY WŁASNO-

ŚCI 

 

 Według stanu na koniec grudnia 2002 r. zo-

bowiązania sektora prywatnego (krajowego i zagra-

nicznego) wyniosły 280 mld zł i stanowiły prawie 

70% zobowiązań wszystkich badanych przedsię-

biorstw. Sektor prywatny obejmował wówczas 85% 

podmiotów w populacji. Utrzymuje się niepro-

porcjonalnie wysokie, w stosunku do udziału 

sektora w populacji, zadłużenie z tytułu zobo-

wiązań ogółem przedsiębiorstw państwowych. 

To wysokie obciążenie zobowiązaniami widoczne 

było szczególnie w pozycji �kredyty i pożyczki 

długoterminowe�; gdyż prawie 37% zobowiązań z 

tego tytułu całej badanej populacji wykazywały 

przedsiębiorstwa państwowe, a sektor tan obejmo-

wał liczebnie niespełna 15% populacji. Sektor 

państwowy posiadał także najwyższe zaległości 

budżetowe. Przedsiębiorstwa państwowe wyge-

nerowały łącznie prawie 64% wszystkich zobo-

wiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń, 

odnotowanych w sektorze przedsiębiorstw na 

koniec 2002 r. Zobowiązania budżetowe sektora 

państwowego stanowiły 31% zobowiązań ogółem 

tej grupy podmiotów, a 20% ich zobowiązań krót-

koterminowych. W sektorze prywatnym wskaźniki 

udziału finansowania zobowiązaniami budżetowy-

mi wyniosły odpowiednio około 8% i 5%. 

 

 

 

 

 
Tab. 73 Struktura zobowiązań w podziale na formy własności. Stan na koniec grudnia 2002 r. (dane w %) 

 Zobowiązania długo-
terminowe Zobowiązania krótkoterminowe  

Forma własności 

Udział 
liczbowy 
przedsię-
biorstw 
klasy w 
populacji 

Zobowią-
zania 
ogółem 
(długo- i 
krótko-
termino-
we) 

 kredyty i 
pożyczki  

z tytułu 
dostaw i 
usług 

kredyty i 
pożyczki 

z tytułu 
podat-
ków, ceł, 
ubezpie-
czeń i 
innych 
świadczeń

Skarbu Państwa 3,6 18,3 16,7 25,8 19,0 12,5 15,0 48,7

państwowych osób prawnych 6,8 11,7 15,1 9,0 10,2 9,6 8,0 13,5

samorządowa 4,4 1,1 1,1 1,9 1,1 1,2 0,6 1,5

prywatna krajowa 72,2 43,2 47,3 45,4 41,3 44,8 46,8 25,6

zagraniczna 13,0 25,7 19,8 17,8 28,5 31,9 29,5 10,7

RAZEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 74 Udział wybranych pozycji zobowiązań w zobowiązaniach ogółem w podziale na sektory własności. Stan na koniec grudnia 
2002 r. (dane w %, zobowiązania ogółem danego sektora=100) 

Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe  

sektor 
Kredyty i 
pożyczki 
ogółem  kredyty i 

pożyczki  z tytułu dostaw 
i usług  

kredyty i 
pożyczki. 

z tytułu podat-
ków, ceł, 
ubezpieczeń i 
innych świad-
czeń 

państwowy 27,7 33,9 16,8 66,1 24,0 11,0 20,4

prywatny 29,0 31,0 13,0 69,0 35,7 16,0 5,2

 



 71

Zadłużenie kredytowe i pożyczkowe w podziale 

na formy własności 

 

 W końcu grudnia 2002 r. sektor prywatny 

wykorzystywał 70% kredytów i pożyczek ogółem 

całej badanej populacji przedsiębiorstw, co stano-

wiło kwotę 81 mld zł. Przewaga sektora prywatne-

go w udziale w długoterminowym zadłużeniu kre-

dytowo-pożyczkowym była już jednak mniejsza niż 

w zadłużeniu kredytowym ogółem. Zadłużenie z 

tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 

przedsiębiorstw państwowych stanowiło blisko 

37% takiego zadłużenia całej populacji. Dla sektora 

państwowego, szczególnie w grupie przedsię-

biorstw Skarbu Państwa, kredyty i pożyczki długo-

terminowe były zasadniczym źródłem zobowiązań 

długoterminowych. Stanowiły one ponad 68% 

zobowiązań długoterminowych (dla porównania, w 

krajowym sektorze krajowym 43%, zagranicznym -

40%). 
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Rys. 46 Struktura kredytów i pożyczek w podziale na formy 
własności. Stan na koniec grudnia 2002 r. (zadłużenie kredy-
towo-pożyczkowe ogółem, długoterm., krótkoterm. populacji 
= 100%). 

 

 Na wykresie Rys. 47, prezentującym rozkłady 

jednostkowego zadłużenia kredytowo - pożyczko-

wego, widoczny jest duży udział przedsiębiorstw o 

wysokich zobowiązaniach z tego tytułu w sektorze 

przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Ponad 16% pod-

miotów z tego sektora obciążonych był kredytami i 

pożyczkami na sumę przekraczającą 20 mln zł. 

Z wykresu wynika również, że przedsiębiorstwa z 

zagranicznego segmentu sektora prywatnego czę-

ściej korzystały z finansowania kredytowo-

pożyczkowego niż prywatne podmioty krajowe, 

częściej też posiadały zobowiązania z tego tytułu na 

wysokie kwoty. Do klasy o najwyższym poziomie 

zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, przekra-

czającym 20 mln. zł., zaliczono 12% prywatnych 

podmiotów zagranicznych. Także w sektorze za-

granicznym udział firm, w których kredyty i po-

życzki stanowiły zasadniczą część zobowiązań 

ogółem był wyższy niż w pozostałych klasach wła-

sności (kredyty i pożyczki były źródłem ponad 60% 

zobowiązań ogółem w 13% firm zagranicznych, a 

w niespełna 10% prywatnych podmiotach krajo-

wych i 4% przedsiębiorstw skarbu państwa, Rys. 

47).  

 

35,4%

52,0%

44,9%

31,4%

40,1%

16,5%

4,8%

3,4%

12,1%

2,2%

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

Skarbu Państwa

państwowych osób
prawnych

samorzadowa

prywatna krajowa

zagraniczna

0 (0,1000> (1000,2000> (2000,4000>
(4000,10000> (10000,20000> (>20000)  

Rys. 47 Sektor własności a wysokość zadłużenia kredytowo-
pożyczkowego ogółem. Oś pozioma: udział liczbowy przed-
siębiorstw w sektorze (w % ) o określonym poziomie zadłu-
żenia (w tys. zł). Kolorem czerwonym oznaczono udział 
przedsiębiorstw nie posiadających zadłużenia kredytowo-
pożyczkowego w poszczególnych sekcjach. XII.2002 r. 

 

 Znaczenie finansowania kredytami i pożycz-

kami było wyższe w sektorze prywatnym. Średni 

udział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 

zobowiązaniach ogółem w przedsiębiorstwach 

prywatnych, w tym zwłaszcza zagranicznych, był 

bowiem wyższy, niż w podmiotach sektora pań-
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stwowego, co potwierdziła przeprowadzona analiza 

wariancji. W grupie kredytobiorców w sektorze 

zagranicznym średni udział kredytów i pożyczek w 

zobowiązaniach wyniósł 36%. Wskaźnik ten był 

natomiast najniższy wśród przedsiębiorstw pań-

stwowych osób prawnych, gdzie osiągnął przecięt-

ną wartość 25%. 
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Rys. 48 Sektor własności a udział zadłużenia z tytułu kredy-
tów i pożyczek ogółem w zobowiązaniach ogółem. Oś pozio-
ma: udział liczbowy przedsiębiorstw w sektorze (w %) o 
określonym wskaźniku finansowania kredytowo-
pożyczkowego (w %). XII.2002 r. 

ZOBOWIĄZANIA A WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA 

 
 Obowiązkiem sprawozdawczym dla GUS w zakresie F-01 

objęte są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 pracowni-

ków. Wyodrębniona w tym rozdziale klasa przedsiębiorstw o 

zatrudnieniu poniżej 50 jest więc nietypowym wycinkiem sektora 

małych przedsiębiorstw, ponieważ znajdują się w niej przede 

wszystkim takie przedsiębiorstwa, które w ciągu 2001 roku 

zredukowały liczbę zatrudnionych poniżej pułapu 50 osób, ale 

mimo tego faktu muszą do końca roku prowadzić sprawozdaw-

czość dla GUS. O specyficznej sytuacji takich przedsiębiorstw 

świadczy między innymi bardzo wysoki stopień finansowania 

zobowiązaniami budżetowymi, czy też częściej obserwowana, niż 

w innych grupach podmiotów, ujemna dynamika majątku (trwa-

łego i obrotowego). 

 

 Do sektora małych przedsiębiorstw zaliczono 

podmioty zatrudniające nie więcej niż 150 pracow-

ników. W końcu grudnia 2002 r. sektor ten liczeb-

nie obejmował prawie 70% podmiotów składają-

cych sprawozdania F-01 GUS, ale zatrudniał tylko 

24% pracowników zatrudnionych w populacji. 

Łączny wkład sektora małych przedsiębiorstw w 

przychody ze sprzedaży całej populacji wyniósł 

zaledwie 18%, co świadczy o niewielkiej skali 

działalności tych najmniejszych podmiotów. Na 

nieznacznie wyższym, od udziału w przychodach, 

poziomie ustalił się udział klasy małych przedsię-

biorstw w zobowiązaniach ogółem sektora przed-

siębiorstw. 
 

Tab. 75 Struktura zobowiązań w podziale na klasy wielkości zatrudnienia. Stan na koniec grudnia 2002 r. (dane w %) 

 Zobowiązania długotermi-
nowe Zobowiązania krótkoterminowe  

Liczba pracowników 

Udział licz-
bowy przed-
siębiorstw 
klasy w 
populacji 

Zobowiąza-
nia ogółem 
(długo- i 
krótkoter-
minowe) 

 kredyty i 
pożyczki  

z tytułu 
dostaw i 
usług 

kredyty i 
pożyczki 

z tytułu 
podat-
ków, ceł, 
ubezpie-
czeń i 
innych 
świadczeń

poniżej 50 14,3 5,1 4,0 3,9 5,6 4,5 6,6 6,7

(50;150> 54,4 15,9 12,3 15,4 17,6 21,4 18,9 9,9

(150;250> 14,9 10,8 10,3 8,7 11,0 12,3 11,2 9,0

(250;500> 10,0 12,9 9,7 13,3 14,4 14,9 16,3 8,3

(500;2000> 5,6 21,2 17,4 24,7 23,0 24,4 23,9 15,1

powyżej 2000 0,8 34,2 46,3 34,0 28,5 22,4 23,0 51,0

RAZEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tab. 76 Udział wybranych pozycji zobowiązań w zobowiązaniach ogółem klasach wg wielkości zatrudnienia. Stan na koniec grudnia 
2002 r. (dane w %, zobowiązania ogółem danej klasy=100) 

Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe  

sektor 
Kredyty i 
pożyczki 
ogółem  kredyty i 

pożyczki  z tytułu dostaw 
i usług  

kredyty i 
pożyczki 

z tytułu podat-
ków, ceł, 
ubezpieczeń i 
innych świad-
czeń 

poniżej 50 29,8 25,4 11,0 74,6 28,6 18,8 13,2
(50;150> 30,9 24,7 13,7 75,3 43,1 17,1 6,2
(150;250> 26,5 30,5 11,4 69,5 36,8 15,1 8,3

(250;500> 32,9 24,0 14,6 76,0 37,2 18,3 6,4
(500;2000> 32,8 26,2 16,5 73,8 37,0 16,3 7,1

powyżej 2000 23,8 43,2 14,1 56,8 21,0 9,7 14,8

 

W strukturze zobowiązań w podziale na klasy wiel-

kości zatrudnienia widoczna jest koncentracja zo-

bowiązań długoterminowych i zaległości podatko-

wych w klasie największych podmiotów. Grupa 

największych przedsiębiorstw, zatrudniających 

ponad 2000 pracowników, pod względem liczeb-

nym stanowiła zaledwie 0,8% populacji. Sektor ten 

wygenerował jednak łącznie aż 46% zobowiązań 

długoterminowych odnotowanych w pełnej popula-

cji i 51% zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubez-

pieczeń.  
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Rys. 49 Struktura kredytów i pożyczek w podziale na klasy 
wielkości zatrudnienia. Stan na koniec grudnia 2002 r. (za-
dłużenie kredytowo-pożyczkowe ogółem, długoterm., krótko-
term. populacji = 100%). 

 

Sektor największych przedsiębiorstw pozostaje 

nadal najbardziej upaństwowionym pod względem 

formy własności segmentem sektora przedsię-

biorstw. Prawie połowa tych podmiotów należy 

jeszcze do sektora publicznego i są to głównie 

przedsiębiorstwa z działu �Górnictwo�, �Wytwa-

rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę�, �Transport lądowy, rurociągowy�. 

 Występuje pozytywna zależność między wy-

sokością zatrudnienia i zadłużenia kredytowo-

pożyczkowego. Natomiast udziały liczbowe firm 

korzystających z finansowania kredytowo-

pożyczkowego w poszczególnych klasach zatrud-

nienia były zbliżone, z wyjątkiem skrajnych klas 

wielkości zatrudnienia. Zadłużenie z tytułu kredy-

tów i pożyczek wykazywało po około 70% przed-

siębiorstw w każdej z klas, nieco mniej takich firm 

było wśród podmiotów o zatrudnieniu od 50 do 150 

osób (66%), - a najwięcej - wśród firm zatrudniają-

cych powyżej 2000 osób (80%). 
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Rys. 50 Wysokość zatrudnienia (oś pionowa, dane wielkość 
zatrudnienia w osobach) a wysokość zadłużenia kredytowo-
pożyczkowego ogółem. Oś pozioma: udział liczbowy przed-
siębiorstw w sekcji (w %) o określonym poziomie zadłużenia 
(w tys. zł). XII.2002 r. Podgrupa przedsiębiorstw o niezero-
wym zadłużeniu kredytowo-pożyczkowym. 
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 Rozkład jednostkowych udziałów finansowa-

nia kredytowo-pożyczkowego w zobowiązaniach 

ogółem nie ujawnił występowania istotnego 

zróżnicowania skali finansowania kredytowego 

pomiędzy klasami wysokości zatrudnienia (Rys. 

51). Średni poziom zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczek w zobowiązaniach ogółem kształtował się 

w wąskim przedziale od 32% - w klasie najwięk-

szych przedsiębiorstw do około 33,5% - wśród 

podmiotów o najniższym zatrudnieniu. Jedynie w 

klasie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 2000 

pracowników rozkład wskaźnika finansowania 

kredytami i pożyczkami nieco odbiegał od rozkła-

dów w innych klasach; obserwowano tu częstsze 

występowanie skrajnych, szczególnie najniższych, 

wartości wskaźnika. 
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Rys. 51 Wysokość zatrudnienia (oś pionowa, dane wielkość 
zatrudnienia w osobach) a udział zadłużenia z tytułu kredy-
tów i pożyczek ogółem w zobowiązaniach ogółem. Oś pozio-
ma: udział liczbowy przedsiębiorstw w klasie o określonym 
wskaźniku finansowania kredytowo-pożyczkowego (w %). 
Dane dla podgrupy przedsiębiorstw o niezerowym zadłuże-
niu kredytowo-pożyczkowym. XII.2002 r. 
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VVVIIIIIIIII...      IIINNNWWWEEESSSTTTYYYCCCJJJEEE   

 

 Realna dynamika nakładów inwestycyjnych 

w 2002 r. podobnie jak w latach 2000-2001 była 

ujemna i na koniec roku wynosiła 94,1% (patrz 

Tab. 77). 

Tab. 77 Realna dynamika nakładów inwestycyjnych deflo-
wanych średniorocznym wskaźnikiem cen nakładów inwe-
stycyjnych. 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Ogółem 119,2 105,5 96,7 81,6 94,5 

 

Trend wielkości ponoszonych nakładów inwe-

stycyjnych przez badane przedsiębiorstwa przed-

stawiony na Rys. 52 pokazuje, że od 1995 roku do 

marca 1999 r. kwartalna wielkość nakładów inwe-

stycyjnych była rosnąca (liczona na danych niena-

rastających). Od drugiego kwartału 1999 r. obser-

wujemy znaczny spadek środków przeznaczanych 

przez przedsiębiorstwa na inwestycje. W IV kw. 

2002 r. wielkość inwestycji spadła do poziomu z II 

kw. 1997 r., choć, jak wynika z rysunku, tendencja 

spadkowa została nieznacznie zahamowana. 
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Rys. 52 Trend (TRINWEST) oraz szereg odsezonowany 
(ADINWEST) nakładów inwestycyjnych. Wielkości nomi-
nalne, nienarastające w tys. PLN14. 

 

Udział podmiotów inwestujących w badanej 

populacji przedsiębiorstw od 1994 r. przedstawia 

Rys. 53. Do 1999 r., z wyjątkiem 1998 r., następo-

wał dość dynamiczny wzrost liczby podmiotów 

                                                           
14 W I kw. 2000 r. GUS nie przekazał danych w zakresie wiel-
kości inwestycji. Wielkość inwestycji za I kw. 2000 r. dla całej 
populacji GUS jest szacunkiem. 

posiadających inwestycje. Jednak od 2000 r. ob-

serwujemy stale zmniejszający się odsetek inwesto-

rów w populacji podmiotów składających formu-

larz F01. Z drugiej strony jest on nadal wyższy niż 

w latach 1994 � 1998. (porównaj Rys. 53). 
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Rys. 53 Udział inwestorów w populacji w %. 

Można powiedzieć, że obecnie inwestorów jest 

więcej, ale realizują oni przeciętnie niższe niż w 

latach boomu inwestycje. 

 Przebadano współczynnik koncentracji Loren-

za nakładów inwestycyjnych w badanej populacji 

przedsiębiorstw. Wskaźnik ten policzono dla pełnej 

populacji podmiotów składających sprawozdanie 

F01 oraz dla 100 największych inwestorów pod 

względem nominalnej wielkości nakładów inwesty-

cyjnych. Do analizy zdecydowano się wybrać 100 

największych inwestorów ze względu na najwięk-

szą zmianę wskaźnika koncentracji pomiędzy grupą 

100, a grupą 200 największych inwestorów. Wy-

brana grupa inwestorów stanowi 0,63% podmiotów 

składających sprawozdanie F01. 

 Z badań wynika, że mimo, iż jest to grupa 

mniejsza niż 1% populacji, to są to podmioty, które 

realizują nieproporcjonalnie dużą część inwestycji 

gospodarki. Przedsiębiorstwa te absorbują blisko 

50% nakładów inwestycyjnych (wg wartości nomi-

nalnej) grupy podmiotów składających sprawozda-

nie F01. 

Wskaźnik koncentracji nakładów inwesty-

cyjnych w całej populacji wykazuje niewielkie 
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wahania z tendencją malejącą. Dla 100 najwięk-

szych inwestorów wahania wskaźnika są już nieco 

większe � różnica między wartością maksymalną i 

minimalną wynosiła 12 pkt. (patrz Tab. 78). War-

tość wskaźnika dla 100 największych inwestorów 

od 2000 r. spada, co sugeruje powolny proces �roz-

drabniania się� inwestycji. 

Tab. 78 Koncentracja inwestycji w pełnej populacji i w 
grupie 100 największych inwestorów. 

Data Cała populacja 100 największych 
inwestorów 

1993 94,4 53,0 

1994 94,4 54,1 

1995 93,5 53,8 

1996 93,0 55,8 

1997 91,9 53,1 

1998 92,2 51,5 

1999 92,3 52,4 

2000 90,8 54,0 

2001 90,8 50,8 

2002 90,6 48,1 
 

 Aktywność inwestycyjną badanej populacji 

przedstawia Rys. 54. W 2002 r. w stosunku do 

2001 r. zmalał odsetek podmiotów, które realnie 

zwiększyły nakłady na środki trwałe, a z kolei 

wzrósł odsetek tych przedsiębiorstw, które real-

nie zmniejszyły tę wielkość. W przypadku pozo-

stałych grup badanych firm w 2002 r. w stosunki do 

lat poprzednich nastąpiła niewielka zmiana udziału 

w populacji.  

 Mimo, że dynamika nakładów inwestycyj-

nych w okresie 2000 � 2002 była ujemna, dyna-

mika nakładów pochodzących z importu w 

2002 r. była zdecydowanie powyżej 100% (Rys. 

55). Przedsiębiorstwa coraz więcej środków prze-

znaczają na zakup środków trwałych pochodzących 

z importu. Potwierdzają to także dane zawarte w 

Tab. 79.  
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Rys. 54 Aktywność inwestycyjna badanych podmiotów (% 
udział podmiotów należących do danej klasy). Brak danych 
za 1995 r. wynika z nieporównywalności identyfikatorów 
przedsiębiorstw za 1994 i 1995 r. w danych przekazanych 
przez GUS. 
BEZ � nie inwestowały w roku badanym i poprzednim; 
NINWE � nie inwestowały w roku badanym i nie istniały w 
roku poprzedzającym; NOWI � inwestowały w roku bada-
nym i nie istniały w roku poprzedzającym; ROZW �
inwestowały w roku badanym i nie inwestowały w roku 
poprzedzającym; SPR � zmniejszyły nakłady inwestycyjne w 
ujęciu realnym w roku badanym w stosunku do poprzedza-
jącego; WZR� zwiększyły nakłady inwestycyjne w ujęciu 
realnym w roku badanym w stosunku do poprzedzającego; 
ZAK � nie inwestowały w roku badanym i inwestowały w 
roku poprzedzającym 

 

Udział importu inwestycyjnego w nakładach ogó-

łem wykazuje tendencję rosnącą. Największy udział 

w imporcie posiadają maszyny i urządzenia, które 

na koniec roku stanowiły ponad 84% importu 

przedsiębiorstw ogółem. Może to mieć pozytywne 

implikacje dla poziomu technologicznego wykorzy-

stywanego majątku trwałego. 
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Rys. 55 Dynamika nakładów inwestycyjnych, a dynamika 
nakładów inwestycyjnych z importu (analogiczny kwartał 
roku poprzedniego = 100). Dane dotyczące importu inwesty-
cyjnego dostępne są od 2000 r. 
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Tab. 79 Udział nakładów inwestycyjnych z importu oraz 
zakupu maszyn z import w imporcie 

DATA import / inwe-
stycje 

maszyny import 
/import 

2000-06-01 40,0 85,1 

2000-09-01 42,3 83,7 
2000-12-01 41,1 79,6 
2001-03-01 15,3 87,0 

2001-06-01 29,0 84,7 
2001-09-01 41,3 86,0 

2001-12-01 44,5 86,9 
2002-03-01 17,5 85,4 

2002-06-01 32,6 81,9 
2002-09-01 51,6 84,3 
2002-12-01 46,8 84,3 

 

W zakresie struktury nakładów inwestycyj-

nych w 2002 r. dominującą pozycję odgrywają 

maszyny i urządzenia (44,5% nakładów ogółem) 

oraz budynki i budowle (33,3%) (patrz Tab. 80.). 

Są to wielkości zbliżone do tych z lat 2000 i 2001. 

Jedyną większą różnicą jest około 6 punktowy 

spadek nakładów na budynki i budowle w 2002 r. w 

stosunku do 2000 i 2001 roku. Pozostałe zmiany 

składowych nakładów inwestycyjnych wahają się w 

granicach ±3 pkt. proc. 

Tab. 80 Struktura nakładów inwestycyjnych wg rodzajów. 

 IV kw. 
2000r. 

IV kw. 
2001r. 

II kw. 
2002r. 

III kw. 
2002r. 

IV kw. 
2002r. 

Budynki 38,1  38,7  31,5  32,3  32,3  
Maszyny 43,3  44,5  45,5  46,4  44,5  
Środki transportu 9,3  8,3  10,6  9,7  9,3  
Pozostałe nakłady 5,3  4,9  5,6  5,2  5,4  

 

W latach 1995 � 1999 pokrycie wielkości na-

kładów inwestycyjnych przez cash-flow (cash-flow 

liczony jako suma wyniku netto i amortyzacji) 

wykazywało trend spadkowy. Wynika to z więk-

szego wzrostu wielkości nakładów inwestycyjnych 

niż cash-flow w tym okresie. Od 2000 r. obserwu-

jemy jednak poprawę tego wskaźnika. Jest to 

spowodowane większym przyrostem cash-flow niż 

nakładów inwestycyjnych w tym okresie (Rys. 56). 
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Rys. 56 Pokrycie nakładów inwestycyjnych przez cash-flow, 
liczone jako stosunek cash-flow do nakładów inwestycyjnych 
w %. 

 

 Z Rys. 57 wynika, że stosunek kredytów dłu-

goterminowych15 do wielkości nakładów inwesty-

cyjnych od II połowy 1998 r. jest rosnący oraz, że 

stosunek ten w tym okresie był znacznie powyżej 

300%. Oznacza to, że kredyt długoterminowy nie 

był przeznaczany wyłącznie na zasilanie procesów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw, lecz także na fi-

nansowanie innej działalności podmiotu. 
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Rys. 57 Średnia ruchoma relacji kredytu długoterminowego 
do nakładów inwestycyjnych w %. Ze względu na zmianę 
metodologii liczenia kredytów w 2002 r. (patrz przypis nr 15) 
porównania między okresami (linia niebieska i linia czerwo-
na) powinny być przeprowadzone ostrożnie. 

 

 W zakresie nakładów inwestycyjnych w 

podziale na sekcje PKD w 2002 r. jedynie przed-
                                                           
15 W 2002 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji zobowiązań 
przedsiębiorstw. W 2002 r. połączono pozycje kredyty z pozycją 
pożyczki, a wydzielono zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych. W latach poprzednich istniały pozycje: 
kredyty bankowe oraz pożyczki, obligacje i inne papiery warto-
ściowe. 
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siębiorstwa z sekcji �Pozostałe� osiągnęły do-

datnią realną dynamikę tej wielkości. W roku 

2001 dodatnią realną dynamikę odnotowano w 

dwóch sekcjach: �Górnictwo i kopalnictwo� oraz 

�Transport�. 

Tab. 81 Realna dynamika nakładów inwestycyjnych w po-
dziale na sekcje PKD. Dane deflowane średniorocznym 
wskaźnikiem cen nakładów inwestycyjnych. 

Sekcja PKD 1998 1999 2000 2001 2002 
Ogółem 103 106,8 96,7 81,6 94,1  

Budownictwo 144,6 96,7 69,8 62 76,9  
Przetwórstwo przemy-

słowe 111,6 94,7 85,8 85,3 99,4  

Górnictwo i kopalnic-
two 120 76,2 104,4 101,9 94,7  

Handel i naprawy 115,5 124,7 89,9 72,8 92,5  
Łączność 138,3 106,9 119,4 71,5 72,4  

Wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię 
elektr., gaz, wodę 

64,5 144,5 134,2 74,2 93,2  

Transport 87,3 103,1 85,5 108 85,8  
Pozostałe 42,2 209,4 114,8 76,1 118,5 

 

 Z kolei w podziale na formy własności w 

2002 r. we wszystkich grupach realna dynamika 

spadła poniżej 100%. Największy spadek odnoto-

wały przedsiębiorstwa komunalne (dynamika 

76,6%) oraz skarbu państwa (85,4%) (por. Tab. 82). 

Najwyższą realną dynamikę wykazały firmy Pań-

stwowych osób prawnych. 

Tab. 82 Realna dynamika nakładów inwestycyjnych w po-
dziale na formy własności. Dane deflowane średniorocznym 
wskaźnikiem wzrostu cen nakładów inwestycyjnych. 

Forma własności 1998 1999 2000 2001 2002 

Ogółem 103,0 106,8 96,7 81,6 94,1  
Komunalna 107,6 116,4 96,3 100,6 76,6  

Państwowych os. prawnych 100,1 99,7 75,0 50,5 99,5  
Prywatna krajowa 106,9 106,2 119,7 91,0 96,0  
Skarbu państwa 83,9 107,7 87,1 67,1 85,4  

Zagraniczna 124,0 110,4 90,4 91,9 97,2  
 

PORÓWNANIE INWESTORÓW I NIEINWESTORÓW16 

 Porównanie podmiotów inwestujących i pozo-

stałych wykazuje pewne zróżnicowanie obu tych 

grup. Podstawowe wskaźniki za 2002 r. wykazu-

                                                           
16 W I kw. 2000 r. GUS nie przekazał danych w zakresie wielko-
ści inwestycji. Stąd w prezentowanych szeregach czasowych w 
tym okresie występuje brak danych. 

ją, że podmioty inwestujące osiągają lepsze wy-

niki ekonomiczne niż nieinwestorzy.  

 W zakresie dynamiki przychodów ze sprzeda-

ży do II kw. 2002 r. inwestorzy osiągali gorsze 

wartości tego wskaźnika. Jednakże dane za cały 

2002 r. pokazują, że dynamika przychodów ze 

sprzedaży u podmiotów nieinwestujących była 

znacznie niższa i osiągnęła poziom poniżej 80%. 

Inwestorzy natomiast poprawiali, od II kw. 2002 r., 

dynamikę przychodów i na koniec badanego okresu 

osiągnęli wskaźnik równy 100,2%. Dla tej grupy 

podmiotów, jest to jednak wynik znacznie gorszy 

niż uzyskany na koniec 2000 r. (dynamika wynosiła 

115%), ale tylko nieznacznie gorszy niż na koniec 

2001 r. (dynamika = 100,7%). 
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Rys. 58 Dynamika przychodów ze sprzedaży u inwestorów i 
nieinwestorów. Dynamika liczona jako analogiczny kwartał 
poprzedniego roku = 100. 

 

 Podobny trend, jak w przypadku dynamiki 

przychodów ze sprzedaży, podmioty inwestujące 

wykazują w zakresie dynamiki przychodów z eks-

portu. W okresie III kw. 2001 r. � III kw. 2002 r. 

inwestorzy osiągali znacznie niższą dynamikę przy-

chodów z eksportu niż nieinwestorzy (poza I kw. 

2002 r. dynamika ta była powyżej 100%). Jednak 

na koniec 2002 r. tempo przychodów z eksportu 

inwestorów było wyższe niż w przypadku przedsię-

biorstw nieinwestujących i wynosiło 106% wobec 

89% u nieinwestorów (porównaj Rys. 59). 
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Rys. 59 Dynamika przychodów z eksportu dla inwestorów i 
nieinwestorów. Dynamika liczona jako analogiczny kwartał 
poprzedniego roku = 100. 

 

 Podmioty inwestujące wykazują znacznie 

wyższy udział przychodów z eksportu w przycho-

dach ogółem niż podmioty nieinwestujące. W przy-

padku tych przedsiębiorstw wskaźnik ten waha się 

od 12,3% do 14,1% w okresie III kw. 2000 r. � 

2002 r. Z kolei nieinwestorzy w badanym okresie 

osiągnęli maksymalnie poziom 10,5% udziału, a na 

koniec 2002 r. wskaźnik ten wynosił niecałe 8%, 

wobec 14% u inwestorów. 
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Rys. 60 Udział przychodów z eksportu w przychodach ogó-
łem w %. 

 

 Cechą silnie różnicującą te dwie grupy pod-

miotów jest rentowność brutto (liczona, jako stosu-

nek wyniku brutto do kosztów ogółem). Przez cały 

badany okres nieinwestorzy uzyskiwali rentowność 

brutto poniżej 0%, a na koniec 2002 r. ich rentow-

ność spadła poziomu blisko -7%. W tym samym 

czasie inwestorzy cały czas wykazywali rentowność 

powyżej 0% i na koniec roku osiągnęli wynik nieco 

poniżej 1%. Z drugiej strony rentowność inwesto-

rów nie przekroczyła 3% w badanym okresie. 
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Rys. 61 Rentowność brutto. Liczona jako stosunek wyniku 
brutto do kosztów ogółem w %. 

 

 Jeśli porównać rozkłady jednostkowe wskaź-

nika rentowności na koniec 2002 r., to wyraźnie 

widać, że znacznie większa grupa inwestorów 

(dwie trzecie badanych) niż nieinwestorów (jedna 

trzecia nieinwestorów) posiada rentowność powy-

żej 0%. Jednocześnie jedna trzecia inwestorów 

osiąga wskaźnik powyżej 4%, a z kolei aż 35% 

nieinwestorów ma rentowność poniżej -14% (po-

równaj Rys. 62 i Rys. 63). 

 

Rys. 62 Rentowność brutto podmiotów inwestujących, liczo-
na jako stosunek wyniku brutto do kosztów ogółem w %. Z 
próby usunięto te podmioty, których rentowność była poni-
żej -44,3% (jest to 1% populacji) oraz 36,2% (1% populacji). 
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Rys. 63 Rentowność brutto podmiotów nieinwestujących, 
liczona jako stosunek wyniku brutto do kosztów ogółem w 
%. Z próby usunięto te podmioty, których rentowność była 
poniżej -86,4% (jest to 1% populacji) oraz 44,7% (1% popu-
lacji) 

 

 W zakresie finansowania długoterminowego 

przebadano podmioty posiadające kredyty długo-

terminowe i podzielono je na przedsiębiorstwa 

inwestujące i nieinwestujące. Podmioty posiadające 

inwestycje absorbują 99,7% kredytów długotermi-

nowych ogółem. 1% największych kredytobiorców 

pokrywa 58,9% wszystkich tych kredytów (są to 

zaledwie 53 przedsiębiorstwa). Są to podmioty, 

których kredyt długoterminowy jest większy niż 

137 mln PLN. 

 Podmioty, które nie inwestowały w 2002 r. 

posiadają zaledwie 2,3% kredytów długotermino-

wych ogółem badanej populacji. W tej grupie znaj-

dują się dwa podmioty, które absorbują 63,6% 

kredytów długoterminowych nieinwestorów. W 

przypadku tych dwóch przedsiębiorstw kredyt 

długoterminowy jest większy niż 17,7 mln PLN. 

Jest to kwota blisko ośmiokrotnie mniejsza niż ta, 

w przypadku 53 największych inwestorów. 

 

 

Tab. 83 Kredyt długoterminowy u podmiotów inwestują-
cych. Kredyt w tys. PLN. 

per-
centyl 

wartość 
kredytu 

długoter-
minowego 

udział % 
kredytów w 
kredytach 

inwestorów 
ogółem 

udział % 
kredytów w 
kredytach 
populacji 
ogółem 

liczba 
podmio-

tów 
(skumu-
lowana) 

1 136 660,0  60,3  58,9  53 
5 28 330,0  79,1  77,3  262 

25 3 271,0  94,8  92,6  1324 
50 900,0  98,7  96,4  2662 
75 250,0  99,8  97,5  4004 
95 37,0  100,0  97,7  5072 
99 10,0  100,0  97,7  5285 

 

Tab. 84 Kredyt długoterminowy u podmiotów nieinwestują-
cych. Kredyt w tys. PLN. 

per-
centyl 

wartość 
kredytu 

długotermi-
nowego 

udział % 
kredytów w 
kredytach 
nieinwesto-
rów ogółem 

udział % 
kredytów w 
kredytach 
populacji 
ogółem 

liczba 
podmio-

tów 
(skumu-
lowana) 

1 17 703,0  63,6  1,4  2  
5 8 750,0  74,6  1,7  16  

25 1 499,0  92,9  2,1  87  
50 133,5  98,2  2,2  176  
75 120,0  99,7  2,3  264  
95 20,0  100,0  2,3  334  
99 4,0  100,0  2,3  348  
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IIIXXX...   RRRYYYNNNEEEKKK   PPPRRRAAACCCYYY   

IIIXXX...111 ...   PPPooodddssstttaaawwwooowwweee   dddaaannneee   

Tab. 85 Podstawowe wielkości i wskaźniki, dotyczące rynku pracy, dane z różnych źródeł*) 

Dane IV kw. 2002 
analog. okres po-

przedniego roku=100 

Liczba ludności w wieku 15 lat i więcej (tys.) � BAEL 31109 100,7 

Liczba pracujących (tys.) � BAEL 13722 97,7 

Przeciętne zatrudnienie (tys.) � BS 7567 97,4 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw XII.2002 (tys.) � BS 4839 97,7 

Liczba bezrobotnych (stan w końcu kw.) wg urzędów pracy (tys.) � BS 3321 102,1 

Liczba bezrobotnych (tys.) � BAEL 3375 105,9 

Liczba biernych zawodowo (tys.) � BAEL 14012 102,5 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) � BS 2225,41 
realnie: 

102,5 

Wskaźniki IV kw. 2002 zmiana w ciągu roku 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne (analog. okres roku poprzedniego=100) � BS 102,5 +1,2 

Stopa bezrobocia � BAEL 19,7 +1,2 

Stopa bezrobocia rejestrowanego � koniec XII.2002 � BS 18,1 +0,7 

Wskaźnik zatrudnienia � BAEL 45,1 -0,4 

Współczynnik aktywności zawodowej � BAEL 55,0 -0,8 

Dynamika liczby pracujących XII.2002 � F-01 95,2 +2,5 

Realna dynamika wydajności pracy w przemyśle I-XII.2002 � BS 107,6 +4,1 

Realna dynamika wydajności pracy I-XII.2002 � F-01 103,7 -3,8 

Realna dynamika kosztów pracy I-XII.2002 � F-01 96,0 -2,8 

Opłacenie wydajności pracy w przemyśle I-XII.2002 � BS 95,2 -6,7 

Opłacenie wydajności pracy I-XII.2002 � F-01 92,6 +0,8 

*) BAEL   � Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - reprezentacyjne badania kwartalne GUS, dotyczy ludności w wieku 15 lat i więcej, 
obejmuje osoby będące członkami gospodarstw domowych. Badanie to w II i III kwartale 1999 roku było zawieszone (stąd w dalszym 
ciągu brakować będzie danych za te okresy), natomiast od IV kwartału 1999r. zastąpiono badanie raz na kwartał badaniem ciągłym (wyni-
ki obserwacji ilustrują sytuację na rynku pracy w okresie całego kwartału, a nie jak poprzednio, w wybranym momencie kwartału). Okre-
ślenia pojęć w tym badaniu są zgodne z klasyfikacją europejską MOP, 

 Biuletyn Statystyczny  GUS, dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń prezentuje dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób 

 F-01  � Kwartalne sprawozdanie GUS, dotyczące przychodów, kosztów, wyniku finansowego i działalności inwestycyjnej, obejmujące 
przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 49 osób.  

 
Dla danych, które nie są kwartalne, zaznaczono okres, za jaki są podane. Dynamiki są liczone w relacji do analogicznego okresu poprzed-
niego roku. Dane z różnych źródeł mogą się różnić, ponieważ inny jest nieco ich zakres (obejmują niezupełnie te same podmioty). 
 
Przy wskaźnikach realnych deflatorem jest PPI średnioroczny 
 
Podstawowe definicje podane są w dalszej części.  
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ZMIANY SYTUACJI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI 

 

 Zmiany, jakie zaszły w ciągu roku, dotyczące 

poszczególnych grup ludności, sklasyfikowanych 

wedle sytuacji zawodowej, pokazuje Rys. 64. Spa-

dek (w odniesieniu do analogicznego kwartału 

poprzedniego roku) liczby pracujących17 był w 

końcu 2002 r. słabszy niż w poprzednich kwarta-

łach roku, zaś liczba bezrobotnych18 wzrosła także 

w mniejszym stopniu niż poprzednio. Szybciej 

natomiast w całym 2002 r. niż w 2001 r. wzrasta-

ła liczba biernych zawodowo19. 
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Rys. 64 Zmiany w ciągu roku liczby pracujących, bezrobot-
nych i biernych zawodowo (w tys.) 

Źródło: BAEL 

 

 Powszechnie znane trudności na rynku pracy 

wynikają zarówno z pogłębiającego się z każdym 

kwartałem spadku liczby pracujących, jak i wzrostu 

bezrobocia i bierności zawodowej. Dynamika tych 

zmian zmniejszyła się jednak w 2002 roku w relacji 

                                                           
17 Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu 
wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą 
dochód lub nie pracowały, ale miały pracę (np. urlop, choroba, 
strajk). 
18 Do bezrobotnych zaliczono osoby, które w okresie badanego 
tygodnia nie były osobami pracującymi, ale aktywnie poszuki-
wały pracy i były gotowe podjąć ją w badanym lub następnym 
tygodniu. Od I kwartału 2001 r. populacja bezrobotnych została 
ograniczona do osób w wieku 15-74 lata (zgodnie z zaleceniami 
Eurostatu). 
19 Bierni zawodowo to wszyscy, którzy nie są aktywni zawodo-
wo, czyli nie pracują ani nie są bezrobotni. 

do 2001 r., kiedy to była z kolei wyraźnie wyższa 

niż w 2000 r. (p. Rys. 65).  
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Rys. 65 Dynamika rynku pracy w ostatnich kwartałach lat 
1993 �2002 (analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100)  

Źródło: BAEL 

 

Nadal następują niekorzystne zmiany w strukturze 

ludności, jednak trochę wolniej niż w poprzednim 

roku � wg BAEL w końcu 2002 r. udział pracują-

cych w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej 

zmniejszył się do 44,1% (z 45,5% w IV kwartale 

2001 r.), natomiast udział bezrobotnych wzrósł do 

10,9% z 10,3% rok wcześniej (Rys. 66).  

 Dodatkowo nierównowagę na rynku pracy 

pogłębia i pogłębiać będzie wzrost liczby ludności 

w wieku produkcyjnym, pomimo systematycznego 

spadku liczby ludności w Polsce.  
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Rys. 66 Struktura (i liczba w tys.) ludności w wieku 15 lat i 
więcej w podziale ze względu na aktywność zawodową  

Źródło: BAEL 
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Można oceniać, że relacja wzrostu liczby osób w 

wieku produkcyjnym do wzrostu liczby bezrobot-

nych w ciągu roku kształtowała się w końcu 2002 r. 

na poziomie ok. 1,15 (rok wcześniej 0,52), co po-

zwala sądzić, że zmniejsza się rola czynnika demo-

graficznego w generowaniu bezrobocia. Więcej 

osób bowiem zasila zbiorowość ludzi w wieku 

odpowiednim do pracy niż zostaje bezrobotnymi.  

 

IIIXXX...222...   ZZZaaatttrrruuudddnnniiieeennniiieee   

 

ZMIANY ZATRUDNIENIA OGÓŁEM 

 

 W 2002 r. spadek zatrudnienia, który na-

stąpił w populacji przedsiębiorstw objętych ba-

daniem F-01, był słabszy niż rok wcześniej, na-

tomiast nieco bardziej niż poprzednio spadła liczba 

firm. Spadek zatrudnienia w okresie XII.2001 r. � 

XII.2002 r., dla podmiotów objętych badaniem 

F-01, wyniósł 4,8% (rok wcześniej � 7,2%). Liczba 

przedsiębiorstw zmniejszyła się w tym okresie też o 

4,8%, (poprzednio o 4,4%). Wzrost zatrudnienia w 

ciągu 2002 r. odnotowało 40% firm składających 

sprawozdanie F-01 w końcu 2002 r. 9% z nich to 

były firmy nowe (tzn. nie tylko nowopowstałe, ale 

też takie, które pojawiły się w sprawozdawczości 

F-01 pod nowym numerem REGON wskutek np. 

przekształceń własnościowych). Spadek zatrudnie-

nia nastąpił w 67% firm, objętych sprawozdaniem 

F-01 na początku 2002 r., z tego prawie 13% uległo 

likwidacji (tzn. rzeczywiście przestały istnieć albo 

jedynie przestały składać sprawozdanie F-01 pod 

dotychczasowym numerem REGON). W dalszym 

ciągu spadek zatrudnienia jest bardziej proble-

mem jego redukcji w zakładach (80% tego 

spadku), niż likwidacji (w rozszerzonym, wspo-

mnianym wyżej sensie) przedsiębiorstw (20%). 

Firmy �powstające� kreują w znacznym stopniu 

nowe miejsca pracy (w prawie 50%). Zatrudnienie 

w firmach �nowych� było ponad półtorakrotnie 

wyższe niż w �zlikwidowanych�, choć przedsię-

biorstw rozpoczynających w 2002 r. działalność 

było mniej niż tych, które ja zakończyły (o ok. 1/3). 

Natomiast w przedsiębiorstwach ograniczających 

zatrudnienie ubyło ponad dwukrotnie więcej miejsc 

pracy, niż przybyło ich w firmach zwiększających 

zatrudnienie. Po pominięciu przedsiębiorstw za-

równo �nowych�, jak i �likwidowanych�, czyli po 

ograniczeniu się do podmiotów istniejących w XII. 

2001 r. oraz w XII. 2002 r., spadek zarejestrowano 

w 62% firm (redukcja zatrudnienia w tej grupie 

wyniosła 15%), natomiast wzrost � w 34% (tu 

wzrost zatrudnienia kształtował się na poziomie 

także 15%). Ogólny spadek zatrudnienia był w 

zakładach kontynuujących działalność przez 2002 r. 

był nieco wyższy niż dla całej populacji i wyniósł 

6%.  
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Rys. 67 Rozkład spadku (górny wykres) oraz wzrostu (dolny 
wykres) zatrudnienia w okresie XII. 2001 r. � XII. 2002 r. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Rozkład spadku i wzrostu zatrudnienia poka-

zuje Rys. 67. Na ogół zmiany zatrudnienia w 2002 

r. nie były duże. Zmiany do 10 osób to 43% rocz-

nych redukcji zatrudnienia i 50% wzrostów. Średni 
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spadek zatrudnienia wyniósł 42 osoby, zaś wzrost � 

34, zaś mediany to odpowiednio: 12 oraz 10 osób. 

Tab. 86 pokazuje częstość zmian zatrudnienia o 

różnej głębokości w relacji do jego początkowego 

poziomu. Podany jest tu odsetek przedsiębiorstw, 

które odnotowały wzrost lub spadek zatrudnienia w 

2002 r. w odniesieniu do klas tych zmian, podanych 

jako odsetek początkowego (czyli z XII.2001 r.) 

zatrudnienia. 

 

Tab. 86 Odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wzrost 
lub spadek zatrudnienia w 2002 r. w zależności od poziomu 
tych zmian  

zmiany 

zatrudnienia 
wzrost spadek 

do 1% 7 3 

do 2% 17 11 

do 5% 37 30 

do 10% 57 52 

do 15% 70 65 

do 20% 78 74 

do 25% 84 79 

do 30% 88 83 

do 40% 92 87 

do 50% 95 89 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

W relacji do stanu z grudnia 2001 r. zmiany o mniej 

niż 10% zatrudnienia to była ponad połowa przy-

padków wzrostu oraz spadku. Redukcje oraz zwięk-

szanie zatrudnienia do 20% to ok. ¾ wszystkich 

przypadków zarówno spadku, jak i wzrostu liczby 

pracowników. Warto zauważyć, że zmiany powyżej 

50% początkowego zatrudnienia to było ok. 5% 

wszystkich przypadków wzrostu zatrudnienia i aż 

11% przedsiębiorstw, w których zatrudnienie spa-

dło. 

 

ZMIANY ZATRUDNIENIA A FORMA WŁASNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW  

 

 O ile do końca 2001 r. prywatyzacja gospo-

darki owocowała wyraźnie zwiększającym się 

udziałem sektora prywatnego i zmniejszaniem roli 

publicznego w strukturze zatrudnienia, to w 2002 r. 

nastąpił spowolnienie tego procesu. Wprawdzie wg 

F-01 dynamika zatrudnienia dla przedsiębiorstw 

prywatnych była nadal wyższa niż dla publicznych 

(p. Tab. 87), ale spadła w relacji do ubiegłorocznej, 

podczas gdy ta dynamika dla firm publicznych 

wzrosła (o blisko 11 pkt. proc.). Należy jednak 

podkreślić, że w obu sektorach własnościowych 

nadal następował spadek zatrudnienia: w podmio-

tach prywatnych � szybszy niż w 2001 r., a w pu-

blicznych � wolniejszy. Dla przedsiębiorstw Skarbu 

Państwa oraz państwowych osób prawnych popra-

wa dynamiki wyniosła aż ok. 14 pkt. proc. Liczba 

firm w tych dwu klasach też zmniejszała się znacz-

nie wolniej niż w 2001 r. Jedynie dla przedsię-

biorstw samorządowych osłabiła się dynamika 

zatrudnienia. 

 

Tab. 87 Dynamika roczna (analogiczny okres poprz. roku = 
100) liczby przedsiębiorstw oraz zatrudnienia wg F-01 dla 
form własności 

 2001M12 2002M12 

własność l.firm zatr. l.firm zatr. 

Ogółem 95,6 92,7 95,2 95,2 

 Publiczna 82,1 82,1 91,0 92,8 

 Niepubliczna 98,5 98,5 96,4 95,6 

Skarbu Państwa 85,3 77,9 93,2 91,6 

Państw. osób prawnych 73,5 78,9 87,9 93,7 

Samorządowa 99,3 97,1 99,1 93,5 

Prywatna krajowa 97,3 98,7 95,8 93,7 

Zagraniczna 106,1 103,8 100,0 104,7 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Wnioski z badania BAEL idą jeszcze dalej, 

jeśli chodzi o zmiany struktury własnościowej za-

trudnienia. Według tego badania nastąpił wręcz 

wzrost (niewielki) liczby pracujących w sektorze 

publicznym, przy jednoczesnym spadku � w pry-

watnym (p. Rys. 68). W IV kw. 2002 r. przedsię-

biorstwa prywatne zatrudniały wg BAEL 67,2% 

pracowników (w poprzednim roku � 68,4%), nato-

miast wg F-01 � 69,4% (rok wcześniej 68,7%).  
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 Wzrost liczby pracowników nastąpił jedynie 

w firmach zagranicznych i jest to jedyna klasa, 

która zwiększyła swój udział w strukturze zatrud-

nienia (p. Rys. 69). Przedsiębiorstwa prywatne 

krajowe miały gorszą dynamikę zatrudnienia niż 

cała populacja F-01. 
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Rys. 69 Struktura zatrudnienia wg form własności 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

ZMIANY ZATRUDNIENIA A DZIAŁALNOŚĆ EKSPOR-

TOWA I INWESTYCYJNA 

 

 W Tab. 88 przedstawiona jest dynamika za-

trudnienia (oraz liczebności przedsiębiorstw) w 

ciągu roku dla populacji firm, objętych F-01 w 

zależności od angażowania się w działalność eks-

portową oraz inwestycyjną. Jedyną z wymienio-

nych tu grup, dla których zatrudnienie (a także 

liczba przedsiębiorstw) było większe niż rok wcze-

śniej to klasa nieeksporterów. Nieco lepszą dyna-

mikę zatrudnienia od ogólnej charakteryzowali się 

inwestorzy. Najsłabszą zaś posiadały firmy niein-

westujące (dla nich nastąpiła równocześnie dyspro-

porcja pomiędzy dynamikami zatrudnienia a li-

czebności firm � w mniejszym stopniu ubywało 

przedsiębiorstw niż pracowników) oraz eksporte-

rzy. W firmach, które nie prowadziły inwestycji w 

2002 r., głęboki spadek zatrudnienia poprzedzony 

był silnym wzrostem w 2001 r. 

 

Tab. 88 Dynamika roczna liczby przedsiębiorstw oraz za-
trudnienia wg F-01 dla różnych klas przedsiębiorstw (analo-
giczny okres poprz. roku = 100) 

 2001M12 2002M12 

 l.firm zatr. l.firm zatr. 

ogółem 95,6 92,7 95,2 95,2 

eksporterzy 99,8 91,5 83,1 83,4 

nieeksporterzy 91,8 94,9 107,0 114,8 

inwestorzy 93,6 91,6 95,2 95,7 

nieinwestorzy 117,1 137,5 95,6 82,1 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 
 

ZMIANY ZATRUDNIENIA A RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW  

 

 Badanie BAEL pokazuje, że struktura pracu-

jących wg sektorów ekonomicznych20 zmienia się 

systematycznie, ale powoli (p. Rys. 70). Dla sekto-

rów: rolniczego, przemysłowego i usługowego 

odpowiednie udziały w zatrudnieniu to: 19%, 29% i 

53%. Wzrosła nieco w stosunku do czwartego 

kwartału 2001 r. rola usług i obecny ich udział jest 

wyższy niż we wszystkich poprzednich latach. W 

ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost o 5 punk-

tów proc. udziału usług w zatrudnieniu oraz spadek 

                                                           
20 Sektor rolniczy � sekcje: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 
Rybołówstwo i rybactwo, 
 Sektor przemysłowy � sekcje: Przetwórstwo przemysłowe, 
Górnictwo i kopalnictwo, Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę, Budownictwo,  
 Sektor usługowy - pozostałe sekcje. 
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o 4 pkt. proc. udziału przemysłu (rolnictwo � spa-

dek o 1 pkt. proc.) 
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 Dynamikę liczebności przedsiębiorstw, obję-

tych F-01 oraz zatrudnienia w nich dla różnych 

rodzajów działalności przedstawia Tab. 89. Żadna z 

sekcji PKD nie odnotowała w ciągu 2002 r. wzrostu 

zatrudnienia, natomiast w sekcjach �Poczta i tele-

komunikacja� oraz �Pozostałe� zwiększyła się 

liczba firm, przy jednocześnie dosyć głębokim 

zmniejszeniu się zatrudnienia (wyraźna dyspropor-

cja obu dynamik dotyczy zwłaszcza sekcji �Poczta i 

telekomunikacja�). Najgłębszy spadek liczebności 

pracowników, podobnie jak w 2001 r., dotyczy 

�Budownictwa� (także najbardziej zmniejszyła się 

tu liczba przedsiębiorstw). Praktycznie na niezmie-

nionym poziomie pozostało zatrudnienie w �Han-

dlu i naprawach�. Rok wcześniej sekcje �Poczta i 

telekomunikacja� i �Wytwarzanie oraz zaopatry-

wanie w energię, gaz i wodę� zdołały utrzymać 

zatrudnienie na poziomie sprzed 12 miesięcy, na-

tomiast w reszcie sekcji spadło ono bardziej niż 

obecnie.  

 

 

 

 

Tab. 89 Dynamika roczna zatrudnienia oraz liczby przedsię-
biorstw wg F-01 dla sekcji PKD (analogiczny okres poprz. 
roku = 100) 

  2001M12 2002M12 

  l.firm zatr. l.firm zatr. 

ogółem 95,6 92,7 95,2 95,2 

Górnictwo i kopalnictwo 93,0 94,2 91,3 96,1 

Przetwórstwo przem. 96,9 92,0 95,9 95,9 

Wytw. i zaop. w energię 99,3 100,0 99,1 96,6 

Budownictwo 91,8 83,2 87,8 83,3 

Handel i naprawy 94,0 96,1 94,2 99,5 

Pozostałe 94,7 95,7 101,4 95,1 

Transport 100,1 87,3 93,5 97,0 

Poczta i telekomunikacja 91,5 100,1 109,3 91,3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

ZMIANY ZATRUDNIENIA A WIELKOŚĆ PRZEDSIĘ-

BIORSTWA 

 

Tab. 90 Dynamika roczna (analogiczny okres poprz. roku = 
100) zatrudnienia oraz liczby przedsiębiorstw wg F-01 dla 
klas, skonstruowanych wg wielkości zatrudnienia oraz wg 
wielości przychodów. 

  2001M12 2002M12 

  l.firm zatr. l.firm zatr. 

  ogółem 95,6 92,7 95,2 95,2 

50-249 osób 94,8 94,7 95,5 96,0 

250-499 88,9 89,4 95,5 96,0 

500-1999 90,5 91,0 95,8 97,0 

w
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2000 i więcej 96,5 92,7 90,6 92,3 

<102,103) 92,3 110,5 111,1 74,6 

<103,104) 92,9 93,1 93,0 87,7 

<104,105) 96,7 91,6 95,5 95,6 

<105,106) 101,6 103,4 99,8 87,7 
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ie
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(ty
s. 

zł
) 

<106,107) 100,0 77,2 109,3 117,9 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 
 

 We wszystkich prawie klasach wielkości 

przedsiębiorstw, stworzonych ze względu na wiel-

kość zatrudnienia, jak i przychodów, liczba pracu-

jących spadła. Wzrost nastąpił jedynie w grupie o 

najwyższych przychodach (p. Tab. 90), ale w 

końcu roku poprzedniego spadek zatrudnienia był 

tu najgłębszy. Zwiększyła się liczba przedsię-

biorstw, osiągających najniższe przychody, choć 

zagregowane zatrudnienie spadło tu najmocniej 
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� aż o 25%. Było to jednak także efektem tego, że 

rok wcześniej dynamika zatrudnienia była w tej 

klasie wysoka. Warto zauważyć, że jedynie w gru-

pie przedsiębiorstw o najwyższej liczbie pracowni-

ków dynamika zatrudnieniu była niższa niż rok 

wcześniej i to nieznacznie. Natomiast w podziale 

wg wielkości przychodów w większości klas dy-

namika spadła. Rys. 71 i Rys. 72 pokazują rozkłady 

dynamik zatrudnienia w klasach wielkości zatrud-

nienia oraz dynamiki przychodów. Dynamika za-

trudnienia rośnie wraz ze wzrostem dynamiki przy-

chodów. 
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Rys. 71 Rozkład rocznej dynamiki zatrudnienia w podziale 
na klasy wielkości zatrudnienia  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

Klasy dynamiki przychodów :
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Rys. 72 Rozkład rocznej dynamiki zatrudnienia w podziale 
na klasy dynamiki przychodów  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 Analiza elastyczności zmian zatrudnienia 

względem zmian przychodów (relacja względnego 

przyrostu zatrudnienia do względnego przyrostu 

przychodów) pokazuje, że dla tych przedsię-

biorstw21, dla których w 2002 r. nastąpił wzrost 

liczby pracowników w ponad połowie przypadków 

był on wyższy niż wzrost (spadek) przychodów. 

Wzrost zatrudnienia w 10% ogółu przedsiębiorstw 

szedł w parze ze spadkiem przychodów. Spadek zaś 

zatrudnienia w 20% firm był jednoczesny ze wzro-

stem przychodów.  

ZMIANY ZATRUDNIENIA W REGIONACH 

 

 Wzrost zatrudnienia odnotowano w dwóch 

województwach � mazowieckim i małopolskim (o 

ok. 2%). W pozostałych liczba pracowników spa-

dła; zdecydowanie najbardziej w woj. śląskim (o 

16%) � por. Rys. 73. Dynamika zmian zatrudnienia 

była jednak lepsza niż w zeszłym roku dla wszyst-

kich regionów, poza woj. śląskim (spadek o 19 pkt. 

proc.) oraz dolnośląskim (spadek o 1,5 pkt. proc.). 

Największy wzrost dynamiki zatrudnienia nastąpił 

w woj. mazowieckim (o 15,5 pkt. proc.), małopol-

skim (o 9 pkt. proc.) oraz warmińsko-mazurskim (o 

7 pkt. proc.). Warto zauważyć, że w woj. mazo-

wieckim i śląskim nastąpiło �odwrócenie� sytuacji 

z 2001 r., kiedy to pierwsze z nich zarejestrowało 

najgłębszy spadek zatrudnienia, a drugie (jako 

jedyne) � wzrost. 

 Spadek liczby przedsiębiorstw nastąpił w 

2002 r. we wszystkich regionach i wynosił od 2,5% 

(w woj. pomorskim) do 8% (w woj. zachodnio-

pomorskim). 

 

                                                           
21 Próba ograniczona do przedsiębiorstw składających sprawoz-
danie F-01 w XII.2001r. i XII.2002 r. jednocześnie 
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Rys. 73 Dynamika zatrudnienia w IV kw. 2002 r. wg F-01 dla 
województw (analogiczny okres poprz. roku = 100) 

 

STRUKTURA SPADKU I WZROSTU ZATRUDNIENIA W 

RÓŻNYCH PRZEKROJACH 

 

 Przedsiębiorstwami, które zwiększyły w 2002 

r. zatrudnienie były w 90% firmy prywatne, w tym 

w 74% - krajowe, a w 16% - zagraniczne. Podmioty 

zagraniczne przyczyniły się aż do 24% wzrostu 

zatrudnienia. 82% przedsiębiorstw, redukujących 

zatrudnienie, to zakłady prywatne (72% - krajowe, 

10% - zagraniczne). Firmy niepubliczne mają więk-

szą elastyczność niż państwowe � udział sektora 

prywatnego zarówno we wzroście, jak i w spadku22 

zatrudnienia jest wyższy niż jego rola w samym 

zatrudnieniu (p. Rys. 74). Szczególnie wysoki jest 

udział firm zagranicznych we wzroście liczby 

pracowników. 

 

                                                           
22 Przy przedstawianiu struktury spadku zatrudnienia uwzględ-
nione zostały jedynie te przedsiębiorstwa, w których saldo 
zatrudnienia w okresie XII. 2001 r. � XII. 2002 r. było ujemne, 
w strukturze wzrostu zaś � dodatnie. Nie mogły być wzięte pod 
uwagę wszystkie zmiany zatrudnienia w ciągu roku, bo takiej 
informacji nie ma w F-01. 
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Rys. 74 Struktura spadku i wzrostu zatrudnienia w 2002 r. 
wg form własności oraz własnościowa struktura firm i za-
trudnienia w nich. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-

01 GUS. 

 

 W przekroju wg rodzaju działalności (PKD) 

większy udział w spadku zatrudnienia niż wynikał-

by z udziału w zatrudnieniu, posiadają przede 

wszystkim przedsiębiorstwa budowlane oraz z 

sekcji �Przetwórstwo przemysłowe� i �Pozostałe� 

(p. Rys. 75). Te ostatnie dwie sekcje, wraz �Han-

dlem i naprawami�, posiadają także wyraźną prze-

wagę udziałów we wzroście zatrudnienia nad udzia-

łami w zatrudnieniu. Są to sektory o największej 

rotacji pracowników. 
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Rys. 75 Struktura spadku i wzrostu zatrudnienia w 2002 r. 
oraz liczby firm i zatrudnienia w XII. 2002 r. wg PKD. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Warto zauważyć, że na krajowe prywatne 

przedsiębiorstwa z sekcji �Przetwórstwo przemy-
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słowe� przypada aż 34% spadku zatrudnienia w 

2002 r. i 28% - wzrostu. Ich udział w zatrudnieniu 

ogółem wyniósł w XII. 2002 r. ok. 25%. 

 Bardziej szczegółowa klasyfikacja działalno-

ści pokazuje, które działy PKD najbardziej przy-

czyniły się do wzrostu oraz redukcji zatrudnienia. 

Największą rolę w zmniejszeniu zatrudnienia w 

2002 r. odegrało budownictwo (prawie 13% tego 

spadku). Następne w kolejności to: �Produkcja 

artykułów spożywczych i napojów, �Handel hurto-

wy i komisowy�, �Pozostałe usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej�, �Poczta 

i telekomunikacja�, �Produkcja maszyn i urządzeń 

gdzie indziej nie sklasyfikowana�, �Produkcja 

odzieży i wyrobów futrzarskich� oraz �Handel 

detaliczny i naprawa�. W sumie te osiem działów, z 

ok. 60 ogółem, miało 50-procentowy udział w 

spadku liczby pracowników w 2002 r. We wzroście 

zatrudnienia największy rolę odegrały w większości 

te same działy, poza �Pocztą i telekomunikacją� 

oraz �Produkcją odzieży�. Taka płynność kadr w 

tych działach świadczy o ich stosunkowo dużej 

elastyczności. Spośród największych, w sensie 

poziomu zatrudnienia, działów PKD stosunkowo 

mały wpływ na zmiany miały: �Transport lądowy� 

(tu restrukturyzacja, a więc duże redukcje oraz 

wzrosty zatrudnienia nastąpiły w 2001 r.), �Wytwa-

rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę� oraz �Górnictwo�.  

Jedynie w ośmiu działach PKD zarejestrowano 

przewagę wzrostu zatrudnienia nad jego spadkiem. 

Najbardziej widoczna była ona w �Handlu detalicz-

nym i naprawach� oraz w �Informatyce�. Najwięk-

sza zaś przewaga spadku zatrudnienia nad jego 

wzrostem wystąpiła w �Budownictwie�, �Produkcji 

odzieży� oraz �Ochronie zdrowia i opiece społecz-

nej�. 
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Rys. 76 Struktura spadku i wzrostu zatrudnienia w 2002 r. 
oraz liczby firm i zatrudnienia w XII. 2002 r. wg wielkości 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 
 

 Przedsiębiorstwa mniejsze, do 250 osób, które 

stanowiły w grudniu 2002 r. prawie 84% populacji 

firm z F-01, w większej mierze uczestniczyły w 

zmianach zatrudnienia (zarówno we wzroście, jak i 

spadku), niż wynikałoby to z ich udziału w liczeb-

ności ogółu pracowników (p. Rys. 76). Mniej mo-

bilne od nich, jeśli chodzi zatrudnienie, są przed-

siębiorstwa większe, szczególnie największe (po-

nad 2000 osób). Dane, dotyczące firm najmniej-

szych � do 50 pracowników � nie są tu miarodajne 

dla całego sektora przedsiębiorstw, ponieważ F-01 

w zasadzie nie obejmuje tej wielkości podmiotów23. 
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Rys. 77 Struktura spadku i wzrostu zatrudnienia w 2002 r. 
oraz liczby firm i zatrudnienia w XII. 2002 r. wg wielkości 
przychodów przedsiębiorstw w 2002 r. (przychody w tys. zł). 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

                                                           
23 Porównaj uwagi w rozdziale �Wybrane źródła finansowania 
przedsiębiorstw� 
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 W klasyfikacji przedsiębiorstw według wiel-

kości przychodów w 2002 r. (p. Rys. 77) przewagę 

w zmianach zatrudnienia nad udziałem w nim mają 

firmy mniejsze. Najmniejszą płynnością kadr cha-

rakteryzują się przedsiębiorstwa o najwyższych 

przychodach.  

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA 

 

 Zmniejszanie się zatrudnienia wyraźnie przed-

stawia przebieg wskaźnika zatrudnienia24 (p. Rys. 

78). Niższe tempo spadku współczynnika aktywno-

ści zawodowej25 wynika z rosnącego bezrobocia 

oraz z jednocześnie spadającego zatrudnienia. 

Wskaźnik zatrudnienia spadł w czwartym kwartale 

2002 r do poziomu 44,1% (mniej o 1,4 punktu proc. 

niż rok wcześniej). Warto zauważyć, że do końca 

1998 r przekraczał on 50%. Dla ludności w wieku 

produkcyjnym (18-60/65 lat) ten spadek w ostatnim 

kwartale 2002 r był jeszcze wyraźniejszy � wskaź-

nik zatrudnienia zmniejszył się w ciągu roku o 1,8 

punktu proc. � do 56,1%.  
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Rys. 78 Wskaźnik zatrudnienia i współczynnik aktywności 
zawodowej. 

Źródło: BAEL 
 

                                                           
24 Wskaźnik zatrudnienia to udział pracujących w liczbie ludno-
ści w wieku 15 lat i więcej. 
25 Współczynnik aktywności zawodowej jest to udział aktyw-
nych zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. 

Generalnie wskaźnik zatrudnienia najwyższy jest w 

grupie 35 � 44 lata (73,5%, p. Rys. 79) i jest to 

jedyna grupa wiekowa, dla której wskaźnik ten nie 

zmniejszył się od zeszłego roku (a nawet nastąpił 

minimalny jego wzrost), najbardziej zaś jest zmien-

ny dla osób w wieku 18-24 lata, dla których 

wprawdzie od poprzedniego kwartału nie zmienił 

się, ale za to najbardziej spadł w ciągu roku. Warto 

przy tym zauważyć, że wskaźnik ten dla emerytów 

wynosi ponad 7% i jego spadek w ciągu ostatniego 

roku był głębszy niż w innych grupach wiekowych 

(poza wspomnianą wyżej populacją osób w wieku 

18-24 lata). Manipulacje dotyczące prawa pracy 

wobec tej grupy nie mogłyby poprawić istotnie 

ogólnej sytuacji na rynku pracy. 
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Rys. 79 Wskaźnik zatrudnienia wg wieku 

Źródło: BAEL 

 

 W okresie ostatnich pięciu lat odsetek zatrud-

nionych emerytów zmniejszył się w takim samym 

stopniu co odsetek pracującej ludności w wieku 

produkcyjnym (p. Tab. 91). Podobny spadek 

wskaźnik zatrudnienia odnotowała grupa ludności 

wieku do 15-20 lat przed emeryturą. 
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Tab. 91 Spadek wskaźnika zatrudnienia w okresie XI.1997 � 
IVkw.2002 wg grup wiekowych. 

 
zmiana  

(w pkt.proc) 

względna 

zmiana (w %)

ogółem -7,4 -14,4 

w wieku produkcyjnym -9,1 -14,0 

15-17 -0,7 -21,9 

18-24 -15,5 -36,1 

25-34 -7,0 -9,3 

35-44 -5,9 -7,4 

45-59/64 -6,6 -14,4 

60/65 i więcej -4,0 -14,0 

 Źródło: BAEL 

 

 Nadal grupą o zdecydowanie najwyższym 

wskaźniku zatrudnienia jest grupa osób najlepiej 

wykształconych. Wskaźnik ten spadł jednak w tej 

klasie w większym stopniu niż w innych (poza 

osobami o wykształceniu co najwyżej podstawo-

wym � dla nich wskaźnik ten jest prawie 4 razy 

niższy niż dla osób z wykształceniem wyższym).  
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Rys. 80 Wskaźnik zatrudnienia wg wykształcenia. 

Źródło: BAEL  
 

 We wszystkich województwach wskaźnik 

zatrudnienia w IV kw. 2002 r. ukształtował się 

poniżej 50%, a jego rozpiętość wyniosła 10 pkt. 

proc. Najniższy był w woj. zachodniopomorskim � 

39,1%, najwyższy zaś - w mazowieckim: 49%. 

Widoczny jest wyraźny podział (p. Rys. 81) na 

województwa środkowe i wschodnie, w których 

odsetek pracujących jest wyższy oraz województwa 

zachodnie, gdzie wskaźnik zatrudnienia jest zdecy-

dowanie niższy. W sześciu województwach spadek 

tego wskaźnika przekroczył w ciągu roku 4 pkt. 

proc., najgłębszy był w woj. świętokrzyskim. Jedy-

nie w dwóch województwach wskaźnik zatrudnie-

nia wzrósł w 2002 r. (w podkarpackim i łódzkim).  
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Rys. 81 Wskaźnik zatrudnienia wg województw w IV kw. 
2002 r. 

Źródło: BAEL  
 

PRACUJĄCY WG STATUSU ZATRUDNIENIA 

 

 Pracownicy najemni stanowią 72,5% ogółu 

pracujących i ta wielkość nie zmienia się w sposób 

istotny (p. Rys. 82). Wyraźnie natomiast wzrasta 

rola pracowników, którzy podjęli pracę czasową 

(dorywczą), kosztem tych, którzy mają stałą 

umowę zatrudnienia. Najbardziej spadła w ostat-

nim roku liczebność grupy pracodawców i pracują-

cych na własny rachunek (o 5%), wzrosła zaś jedy-

nie liczba pracowników �dorywczych�, tzn. posia-

dających umowę na czas określony (o 30%). Nie 

można tego skoku tłumaczyć jedynie zmianą meto-

dologii, ponieważ nastąpiła ona już rok wcześniej 

(od I kwartału 2001 r. GUS określa bowiem pracę 

dorywczą jako podjętą na czas określony, poprzed-
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nio zaś jako pracę, podjętą na okres do 12 miesię-

cy). Sezonowo wzrasta na ogół w trzecim kwartale 

liczba pomagających członków rodzin, spada zaś 

liczebność grupy pracowników najemnych.  
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Rys. 82 Struktura (i liczba w tys.) pracujących wg statusu 
zatrudnienia 

Źródło: BAEL 

 W czwartym kwartale 2002 r. w niepełnym 

wymiarze czasu pracowało prawie 11% ogółu pra-

cujących, podobnie jak rok wcześniej. W większym 

stopniu skrócony czas pracy dotyczył kobiet niż 

mężczyzn oraz mieszkańców wsi niż miast. 

 

 

 

 

 

IIIXXX...333...   BBBeeezzzrrrooobbboooccciiieee   

 

BEZROBOTNI 

 

 W IV kwartale 2002 r. nastąpił dalszy wzrost 

poziomu bezrobocia wg BAEL w porównaniu z 

analogicznym kwartałem 2001 r. (odpowiednio 

3375 wobec 3186 tys. osób), natomiast w relacji do 

III kw. 2002 r. wielkość ta spadła (o 39 tys. osób). 

W końcu 2002 r. spadła do ok. 105 % dynamika 

wzrostu poziomu bezrobocia w skali roku (z ok. 

115% w końcu 2001 r.)26. Tempo wzrostu liczby 

bezrobotnych było w tym okresie, podobnie jak rok 

i także dwa lata wcześniej, kilkukrotnie wyższe dla 

mężczyzn niż dla kobiet. Liczba bezrobotnych 

mężczyzn, podobnie jak przed rokiem, przekracza 

liczbę bezrobotnych kobiet. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest głównie to, że mniej kobiet niż 

mężczyzn traci pracę lub z niej rezygnuje, choć 

więcej powraca do pracy po przerwie. Ponad dwu-

                                                           
26 zarówno wg BAEL, jak i wg danych z urzędów pracy 

krotnie więcej bezrobotnych to mieszkańcy miast 

niż wsi. W miastach szybsze też było tempo wzro-

stu bezrobocia. 
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Rys. 83 Dynamika wzrostu liczby bezrobotnych (analogiczny 
okres poprzedniego roku = 100) 

Źródło: BAEL i MPiPS 

 

 Pomimo że nadal główną przyczyną bezrobo-

cia, ewidencjonowanego w ostatnim roku przez 

BAEL, jest utrata pracy (p. Rys. 84), to wzrost 

bezrobocia był w 2002 r. w znacznie większym 
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stopniu spowodowany przez zjawisko powrotu do 

pracy (po przerwie) lub przez aktywizujących się na 

rynku pracy (zamierzających podjąć pierwszą pra-

cę). Choć nadal blisko połowę bezrobotnych sta-

nowią osoby, które straciły pracę (44%, przed ro-

kiem 46%), to liczba ich wzrosła w niewielkim 

stopniu w ciągu ostatniego roku, natomiast zwięk-

szyła się bardziej, bo o 13% liczba osób, deklarują-

cych chęć powrotu do pracy po przerwie (reaktywi-

zacja). Nastąpił też bardzo znaczny wzrost liczby 

osób aktywizujących się, czyli podejmujących 

pracę po raz pierwszy (o 12%), pomimo że liczba 

absolwentów zmalała. 
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Rys. 84 Źródła rekrutacji bezrobotnych (dane w tys.) 

Źródło: BAEL 
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 Rys. 85 Struktura bezrobotnych uprzednio pracujących (dla 
których przerwa w pracy nie była dłuższa niż 8 lat) wg 
sektorów ekonomicznych ostatniego miejsca pracy (oraz 
dane w tys.). 

Źródło: BAEL 

 

 W największym stopniu bezrobocie było 

generowane w IV kw. 2002 r. przez sektor usłu-

gowy (Rys. 85). Połowa bezrobotnych o jakimkol-

wiek doświadczeniu zawodowym pracowała 

uprzednio w tym sektorze. Nadal z sektora przemy-

słowego pochodzi znaczna liczba bezrobotnych, 

znikoma zaś � z rolniczego. Dynamika wzrostu 

liczby bezrobotnych najwyższa była dla usług, 

nieco mniejsza dla przemysłu, zaś dla rolnictwa 

nastąpił wręcz jej spadek. 
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Rys. 86 Struktura bezrobotnych uprzednio pracujących wg 
sektorów własności ostatniego miejsca pracy (oraz liczba w 
tys.). 

Źródło: BAEL 

 

 W ciągu 2002 r. udział sektora prywatnego 

w generowaniu bezrobocia wyniósł prawie 3/4 

ogółu bezrobotnych i nie zmienił się na przestrzeni 

roku. W latach poprzednich dynamika wzrostu 

liczby bezrobotnych, pracujących uprzednio w 

sektorze prywatnym, była wyższa niż to miało 

miejsce dla sektora publicznego. 

11
33

11
25

10
24

96
1

10
33

11
82

10
32

10
16

10
65

11
27

10
26

98
7

97
1

681 742 787 653 621 707 794 747 677 703 772 789 703

82
8

10
12

10
14

10
61

11
35

12
69

13
82

13
64

14
45

16
50

16
34

16
60

17
01

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

19
99

qI
V

20
00

q 
I

20
00

q 
II

20
00

q 
II

I

20
00

q 
IV

20
01

q 
I

20
01

qI
I

20
01

qI
II

20
01

q 
IV

20
02

qI

20
02

qI
I

20
02

qI
II

20
02

q 
IV

do 6 miesięcy 7-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy  

Rys. 87 Struktura bezrobotnych wg okresu poszukiwania 
pracy (oraz liczba w tys.). 

Źródło: BAEL 
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 Okres pozostawania bez pracy systema-

tycznie się wydłuża (p. Rys. 87). Grupy o dłuż-

szym obecnie okresie poszukiwania pracy cechują 

się też wyższą dynamiką wzrostu liczebności. W IV 

kw. 2002 r. w relacji do IV kw. 2001 r. o 18% 

wzrosła liczba bezrobotnych szukających pracy 

dłużej niż rok, natomiast tych, którzy oczekują na 

zatrudnienie do 6 miesięcy � spadła o 9%. Udział 

długotrwale (czyli ponad rok) bezrobotnych prze-

kroczył po raz pierwszy w IV kwartale 2002 r. 

50%. 

 

STOPA BEZROBOCIA 

 

 Stopa bezrobocia wg BAEL wynosiła w końcu 

2002 r. 19,7%, tj. o 1,2 pkt. proc. więcej niż w IV 

kwartale 2001 r. Przez cały 2002 r. była bliska 

20%. Jej wzrost był jednak słabszy niż rok wcze-

śniej.  

 

Tab. 92 Stopa bezrobocia wg BAEL oraz wg urzędów pracy 
(stan na koniec kwartału) 

w % 

wg urzędów pracy (stan 

na koniec kwartału) 
wg BAEL 

2000qIV 15,1 16,0 

2001qI 16,1 18,2 

2001qII 15,9 18,4 

2001qIII 16,3 17,9 

2001q IV 17,5 18,5 

2002qI 18,2 20,3 

2002qII 17,4 19,9 

2002qIII 17,6 19,8 

2002qIV 18,1 19,7 

2003qI 18,7 20,5 

 

 Najbardziej stopa bezrobocia BAEL wzro-

sła w ostatnim roku w grupie osób najstarszych 

(45 lat i więcej), natomiast w grupie 35 � 44 lata 

stopa ta spadła. W okresie ostatnich pięciu lat 

wzrost stopy bezrobocia był prawie dwukrotny i 

najmocniej dotknął grupę osób w wieku 45 lat i 

więcej, dla której stopa bezrobocia jest wprawdzie 

nadal najniższa, ale wzrosła blisko dwuipółkrotnie. 

Najsłabiej zaś stopa bezrobocia wzrosła wśród osób 

w wieku średnim (35 � 44 lata) � o około 3/4.  

 

Tab. 93 Wzrost stopy bezrobocia w okresie XI.1997 � 
IVkw.2002 wg wieku  

 
zmiana  

(w pkt.proc) 

względna zmia-

na (w %) 

ogółem 8,3 93,1 

w wieku produkcyjnym 8,5 92,4 

15-24 17,9 87,9 

25-34 7,8 96,1 

35-44 7,1 77,5 

45 i więcej 6,0 134,5 

Źródło: BAEL 
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Rys. 88 Stopa bezrobocia BAEL wg wieku 

Źródło: BAEL 

 

 Stopę bezrobocia (BAEL) w klasyfikacji wg 

grup wykształcenia przedstawia Rys. 89. Nadal 

zdecydowanie najniższą stopą bezrobocia cha-

rakteryzują się osoby z wykształceniem wyż-

szym, ale jednocześnie jest to grupa o najwyższej 

dynamice jej wzrostu (w ciągu roku o blisko 1/5). 
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Rys. 89 Stopa bezrobocia BAEL wg wykształcenia 

Źródło: BAEL 
 

 Wyraźnie widoczne jest zróżnicowanie teryto-

rialne stopy bezrobocia (p. Rys. 90). Województwa 

zachodnie i północne są w zdecydowanie gorszej 

sytuacji niż centralne, południowe i wschodnie. W 

tego typu układzie rozpiętość stopy bezrobocia 

BAEL wynosi 11 pkt. proc. Najwyższa stopa bez-

robocia jest w woj. dolnośląskim (27,2%, najwięk-

szy też nastąpił tu jej wzrost � o 3,6 pkt. proc.), 

najniższa zaś w małopolskim (16,1%). W czterech 

województwach stopa bezrobocia spadła � najbar-

dziej w woj. śląskim i łódzkim, ale także w podkar-

packim i lubuskim.  
IV_2002

16,9

17,7

19,0

21,9
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Rys. 90 Stopa bezrobocia BAEL wg województw  

Źródło: BAEL 

Warto przy okazji zauważyć, że woj. warmińsko-

mazurskie, które stale góruje nad innymi w staty-

stykach urzędów pracy, jeśli chodzi o stopę bezro-

bocia, wg podanej tu klasyfikacji BAEL plasuje się 

dopiero na czwartym miejscu - za woj. dolnoślą-

skim, zachodniopomorskim i lubuskim, w których 

stopa bezrobocia w ujęciu BAEL jest wyższa. Od-

wrotnie kształtuje się sytuacja dla woj. dolnoślą-

skiego, które wg BAEL jest na pierwszym miejscu, 

a wg urzędów pracy � na czwartym. Analogiczne 

uwarunkowania występują dla woj. mazowieckie-

go, które wg urzędów pracy ma najniższą stopę 

bezrobocia (razem w woj. małopolskim), natomiast 

wg BAEL znajduje się już na trzecim miejscu (za 

woj. małopolskim oraz lubelskim). Z różnych za-

pewne powodów w trzech wspomnianych tu woje-

wództwach (dolnośląskim, mazowieckim oraz 

warmińsko-mazurskim) największa jest rozpiętość 

pomiędzy wskaźnikami bezrobocia z obydwu źró-

deł (w dwu pierwszych �in plus� dla statystyki 

BAEL, w trzecim �in minus�). 

 

ZWOLNIENIA GRUPOWE ORAZ WOLNE MIEJSCA 

PRACY 

 

 Zwolnienia grupowe nadal częściej dotyka-

ją pracowników w przedsiębiorstwach prywat-

nych (p. Rys. 91). W obydwu sektorach nastąpiła 

redukcja zapowiedzi zwolnień w tym trybie (jeśli 

chodzi zarówno o liczbę osób, jak i ilość zakładów, 

zgłaszających chęć grupowego zwalniania pracow-

ników), w przypadku firm publicznych była ona 

jednak głębsza. W rezultacie przedsiębiorstwa pry-

watne zgłaszały w końcu czwartego kwartału 2002 

r. ponad  ¾ ogółu (stanowiącego 62 tys. osób) pra-

cowników, przewidzianych do tego typu zwolnień 

(w 2001 r. dla sektora publicznego nastąpił spadek 

tego typu planów w relacji do stanu rok wcześniej, 

natomiast dla sektora prywatnego wzrost � tak 

liczby zakładów, jak i osób).  
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Źródło: BAEL 
 

 Sektor prywatny, choć redukuje w znacznym 

stopniu etaty, tworzy jednak więcej stanowisk pra-

cy niż sektor publiczny. W obu sektorach własno-

ściowych było więcej wolnych miejsc pracy niż 

rok i dwa lata wcześniej (p. Rys. 92).Jednakże 

dynamika wzrostu liczby wolnych miejsc pracy 

była wyższa w 2002 r. dla sektora publicznego i 

dlatego jego udział w rynku zgłoszonych do urzę-

dów pracy wolnych miejsc wzrósł z 17% w IV kw. 

2001 r. do 24% w IV kw. 2002 r. w obu sektorach 

więcej niż. 
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IIIXXX...444...   BBBiiieeerrrnnniii   zzzaaawwwooodddooowwwooo   

 

 Bierni zawodowo stanowią 45% ludności w 

wieku 15 lat i więcej. Ich liczba wzrosła o 2,5% 

w ciągu 2002 roku. Połowa ludności biernej zawo-

dowo to osoby w wieku produkcyjnym. Przyczyny 

bierności przedstawia Rys. 93. Blisko 70% stano-

wią osoby, które nie chcą lub nie mogą pracować z 

przyczyn osobistych (wiek, choroby, obowiązki 

rodzinne, brak gotowości do pracy). W ¼ przypad-

ków przyczyną bierności jest nauka. Wśród osób w 

wieku produkcyjnym wzrost liczebności biernych 

zawodowo był wyższy niż w całej badanej popula-

cji i wyniósł 5%. Spadek w ostatnim roku liczby 

biernych zawodowo miał miejsce jedynie w grupie 

wiekowej 35 � 44 lata. 

25%

8%

22%

33%

3%2%4%3%

poszukujący pracy, ale nie gotowi do jej podjęcia 
zniechęceni bezskutecznością poszukiwań
nauka, uzupełnianie kwalifikacji
obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu
emerytura
choroba, niesprawność
respondent nie chce pracować
inne przyczyny  

Rys. 93 Bierni zawodowo wg przyczyn (BAEL) w IV kw. 
2002 r. 

Źródło: BAEL 
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IIIXXX...555...   WWWyyydddaaajjjnnnooośśśććć    ppprrraaacccyyy   iii    jjjeeejjj    ooopppłłłaaaccceeennniiieee   

 

WYDAJNOŚĆ PRACY 

 

 Dynamikę realnej wydajności pracy27 wg F-01 

pokazuje Rys. 94. Dynamika ta ma wyraźną ten-

dencję malejącą, choć sama wydajność stale rośnie.  
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Rys. 94 Dynamika realnej wydajności pracy (analogiczny 
okres poprzedniego roku=100) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i 

prywatne zwiększały w 2002 r. wydajność pracy. 

(p. Tab. 94) Ten wzrost był jednak zdecydowanie 

wyższy dla firm niepublicznych, choć dla podmio-

tów zagranicznych z innych powodów niż dla kra-

jowych. Grupa przedsiębiorstw zagranicznych 

bowiem, jak było już wspomniane wcześniej, jako 

jedyna nie zarejestrowała redukcji zatrudnienia, a 

co za tym idzie miała najwyższą jego dynamikę. W 

firmach tych jednak dynamika przychodów była 

znacząco wyższa od dynamiki zatrudnienia, co 

pozwoliło na zwiększenie wydajności. Natomiast 

wzrost wydajności pracy dla krajowych przed-

                                                           
27 Dynamika wydajności na podstawie sprawozdań F-01 została 
policzona jako realny wzrost przychodów w stosunku do dyna-
miki zatrudnienia (liczone dla odpowiednich agregatów). Jako 
deflator użyty został wskaźnik PPI (średni od początku roku, np. 
średnioroczny).  
Dynamika wydajności pracy w przemyśle jest liczona jako iloraz 
dynamiki wartości produkcji sprzedanej oraz dynamiki zatrud-
nienia.  

siębiorstw prywatnych jest wynikiem tego, że 

przychody dla tej grupy wprawdzie spadały w 

2002 r., ale wolniej niż zatrudnienie. Przedsię-

biorstw publiczne odnotowały niewielki wzrost 

wydajności pracy, ale jest to zasługa jedynie firm 

państwowych osób prawnych, w pozostałych przy-

chody spadały szybciej niż zatrudnienie, a więc i 

wydajność spadła. Odwrotna sytuacja miała miejsce 

w 2001 r.. 

 

Tab. 94 Realna dynamika wydajności pracy. wg form wła-
sności i innych przekrojów (analogiczny okres poprzedniego 
roku=100). 

klasy 2001M12 2002M12 

ogółem 107,5 103,7 

eksporterzy 109,7 108,2 

nieeksporterzy 103,6 102,6 

inwestorzy 108,3 103,6 

nieinwestorzy 104,3 96,0 

publiczne 103,3 100,3 

niepubliczne 107,5 104,6 

 

Skarbu Państwa 121,2 92,1 

Państw. osób prawnych 80,1 120,4 

Samorządowa 108,4 93,7 

Prywatna krajowa 108,1 103,5 

Zagraniczna 104,6 102,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Wśród pozostałych klas, uwzględnionych w 

Tab. 94, a utworzonych w oparciu o istnienie lub 

brak inwestycji oraz eksportu w przedsiębior-

stwach, jedynie firmy nieinwestujące charaktery-

zowały się spadkiem wydajności pracy w okresie 

XII. 2001 r. � XII. 2002 r. Było to efektem głębo-

kiego spadku przychodów, przy nieco słabszym 

spadku zatrudnienia. Najwyższą dynamikę realnej 

wydajności pracy posiadały w 2002 r. przedsiębior-

stwa eksportujące, których przychody wprawdzie 

zmniejszyły się, ale w mniejszym stopniu niż za-

trudnienie.  
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Tab. 95 Realna dynamika wydajności pracy wg rodzaju 
działalności (analogiczny okres poprzedniego roku=100). 

  2001M12 2002M12 

Górnictwo i kopalnictwo 108,4 94,7 

Przetwórstwo przem. 105,9 103,4 

Wytw. i zaop. w energię 114,3 107,8 

Budownictwo 107,8 101,5 

Handel i naprawy 101,9 100,8 

Pozostałe 98,5 101,7 

Transport 133,2 96,5 

Poczta i telekomunikacja 114,9 119,3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Prawie wszystkie branże zwiększyły realną 

wydajność pracy w 2002 r. � poza �Górnictwem i 

kopalnictwem� oraz �Transportem� (p. Tab. 95). 

Spadek w tych dwu ostatnich sekcjach spowodo-

wany był silniejszym spadkiem przychodów niż 

zatrudnienia. W relacji do sytuacji z zeszłego roku 

jedynie sekcje �Pozostałe� oraz �Poczta i teleko-

munikacja� zwiększyły nie tylko wydajność pracy, 

ale i jej dynamikę. �Budownictwo� wprawdzie 

zwiększyło w niewielkim stopniu wydajność, ale jej 

dynamika spadła (znaczny spadek zatrudnienia). 
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Rys. 95 Dynamika wydajności pracy w przemyśle (dane 
narastające) 

Źródło: BS   
 

 Dynamikę wydajności pracy dla przemysłu 

przedstawia Rys. 95. Wydajność tu rosła nieco 

szybciej niż w 2001 r., kiedy to jednak nastąpił 

spadek dynamiki wydajności pracy.  

 

 

Tab. 96 Realna dynamika wydajności pracy. wg wielkości 
zatrudnienia oraz wielkości przychodów przedsiębiorstw 
(analogiczny okres poprzedniego roku=100). 

klasy wielkości 2001M12 2002M12

50-249 102,4 101,9 

250-499 112,3 103,1 

500-1999 110,9 103,2 

w
ie

lk
oś
ć 

za
tru

dn
ie

ni
a 

2000 i więcej 109,7 107,5 

<102,103) 81,3 120,5 

<103,104) 98,1 104,7 

<104,105) 104,2 100,0 

<105,106) 98,1 112,0 

w
ie

lk
oś
ć 

pr
zy

ch
od

ów
 

(ty
s. 

zł
) 

<106,107) 122,0 92,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Inną cechą, różnicującą wydajność pracy, jest 

wielkość przedsiębiorstwa (p.  

 

Tab. 96). Wprawdzie wydajność pracy wzrosła we 

wszystkich klasach wielkości zatrudnienia, ale 

nastąpiło to w tym większym stopniu, im wyższa 

była liczba pracowników (najwyższy wzrost wy-

dajności osiągnęły więc firmy największe). We 

wszystkich tych klasach dynamika jednak spadła w 

relacji do2001 r. Najwyższą za to dynamikę wy-

dajności w grupach, utworzonych ze względu na 

wielkość przychodów, zanotowano w przedsię-

biorstwach najmniejszych. W firmach najwięk-

szych w tej klasyfikacji wydajność spadła. 
IV_2002

98,

100,

104,

106,

107,

 

Rys. 96 Realna dynamika wydajności pracy w IV kw. 2002 r. 
wg województw (analogiczny okres poprzedniego roku=100). 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Dane prezentowane w układzie regionalnym 

pokazują, że wzrost zatrudnienia w 2002 r. w wo-

jewództwach małopolskim i mazowieckim zaowo-

cowały spadkiem wydajności pracy (p. Rys. 96). W 

pozostałych dwóch województwach, w których 

wydajność spadła, tzn. woj. zachodnio-pomorskim 

oraz podkarpackim, był to efekt głębszego spadku 

przychodów niż zatrudnienia. Dynamika wydajno-

ści pracy najsilniejszy spadek osiągnęła w woj. 

mazowieckim (o 17 pkt. proc.), gdzie jednak rok 

wcześniej była najwyższa. Najwyższy wzrost wy-

dajności pracy odnotowało woj. śląskie (głęboki 

spadek zatrudnienia w 2002 r.), w którym rok 

wcześniej ta wydajność spadła. 

 

Tab. 97 Klasyfikacja przedsiębiorstw wg zmian zatrudnie-
nia, przychodów i wydajności pracy w 12.2001 r. i w 12.2002 
r w stosunku do analogicznego miesiąca poprz, roku (odsetek 
firm wg odpowiedniego profilu). Próba ograniczona do 
podmiotów istniejących w obu porównywanych za każdym 
razem miesiącach. 

zatrudnienie przychody 
wydajność 

pracy 
12.2001 12.2002 

spadek spadek spadek 23,1 25,8 

spadek spadek wzrost 21,1 16,9 

spadek wzrost wzrost 28,6 22,6 

wzrost spadek spadek 7,1 10,4 

wzrost wzrost spadek 5,3 8,3 

wzrost wzrost wzrost 14,8 16,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Wydajność pracy wzrosła w XII.2002 r. w 

relacji do XII.2001 r. w prawie 56% przedsię-

biorstw (które złożyły sprawozdanie F-01 w obu 

okresach), tj. o 11 pkt. proc. mniej niż rok wcze-

śniej. Blisko 23% tych firm zmniejszyło w tym 

czasie zatrudnienie i zwiększyło przychody, a tylko 

16% poza przychodami zwiększyło też zatrudnienie 

(poprzednio odpowiednio 29% i 15%). Pozostałe 

17% przedsiębiorstw, które zwiększyły wydajność, 

zmniejszyły zarówno zatrudnienie, jak i � w mniej-

szym stopniu � przychody. Odsetek firm, w których 

wydajność rosła wraz ze wzrostem zatrudnienia jest 

tylko w niewielkim stopniu niższy niż tych, w któ-

rych zwiększenie liczby pracowników związane 

było ze spadkiem wydajności. Od zeszłego roku 

zmalał odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost 

wydajności związany był ze spadkiem zatrudnienia. 

W pozostałych grupach, tzn. w których wydajność 

albo spadła, albo wzrosła, ale wraz ze wzrostem 

zatrudnienia, odsetek firm zwiększył się. O ile więc 

spadek zatrudnienia skutkuje zwykle wzrostem 

wydajności pracy, to wzrost zatrudnienia często nie 

powoduje spadku wydajności. Jest to wynikiem 

tego, że na wzrost zatrudnienia pozwalają sobie na 

ogół firmy w dobrej kondycji, efektywnie zagospo-

darowujące siłę roboczą.  

OPŁACENIE WYDAJNOŚCI PRACY 

 Pomimo spadku dynamiki wydajności pracy w 

całym sektorze przedsiębiorstw, objętych sprawoz-

daniem F-01, wskaźnik jej opłacenia28 kształtował 

się w 2002 r. na podobnym poziomie co rok wcze-

śniej � poniżej 100%. Jest skutek tego, że redukcja 

zatrudnienia wpłynęła także na obniżkę w 2002 r. 

kosztów pracy (o 4%). Opłacenie wzrostu wydajno-

ści pracy pozostawało więc nadal niskie - wyniosło 

w XII.2002 r. 92,6% (p. Rys. 97).  
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28 Dla sprawozdań F-01 opłacenie wydajności pracy jest liczone 
jako iloraz dynamiki kosztów pracy (rozumianych jako suma 
kosztów wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń i innych 
świadczeń) i dynamiki wydajności pracy.  
Opłacenie wydajności pracy w przemyśle to jest iloraz dynamiki 
przeciętnego wynagrodzenia w przemyśle i dynamiki wydajno-
ści pracy w przemyśle. 
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Rys. 97 Opłacenie wydajności pracy (analogiczny okres 
poprzedniego roku=100) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 Stosunkowo wysoka dynamika wydajności dla 

przedsiębiorstw, będących eksporterami (108% - p. 

Tab. 94) idzie w parze z wyraźnym spadkiem kosz-

tów pracy, co w efekcie daje bardzo niski wskaźnik 

opłacenia tej wydajności (p. Tab. 98). Należy za-

uważyć, że spadek kosztów pracy w tej grupie 

przedsiębiorstw wynikał przede wszystkim z re-

dukcji zatrudnienia, a wzrost wydajności to skutek 

mniejszej skali obniżki przychodów. Wynagrodze-

nia w firmach, które nie eksportują, rosły w 2002 r. 

zdecydowanie szybciej niż wydajność pracy i dla-

tego wskaźnik jej opłacenia jest wysoki.  

 

Tab. 98 Dynamika opłacenia wydajności pracy. wg form 
własności i innych przekrojów (analogiczny okres poprzed-
niego roku=100). 

klasy 2001M12 2002M12 

ogółem 91,8 92,6 

eksporterzy 90,2 76,2 

nieeksporterzy 94,9 120,4 

inwestorzy 90,6 92,8 

nieinwestorzy 128,1 95,4 

publiczne 81,4 93,6 

niepubliczne 101,4 92,9 

 

Skarbu Państwa 78,6 88,0 

Państw. osób prawnych 84,4 94,6 

Samorządowa 97,2 100,7 

Prywatna krajowa 99,3 90,9 

Zagraniczna 108,4 102,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Przedsiębiorstwa publiczne nieznacznie różni-

ły się pod względem opłacenia wydajności pracy od 

prywatnych. Bardziej szczegółowa klasyfikacja 

własnościowa pokazuje, że najniższą wartość tego 

wskaźnika posiadały w 2002 r. przedsiębiorstwa 

Skarbu Państwa oraz prywatne krajowe, natomiast 

najwyższą � zagraniczne (niższą jednak niż rok 

wcześniej).  

 

 

 

Tab. 99 Dynamika opłacenia wydajności pracy wg rodzaju 
działalności (analogiczny okres poprzedniego roku=100). 

  2001M12 2002M12 

Górnictwo i kopalnictwo 91,9 103,2 

Przetwórstwo przem. 93,0 92,2 

Wytw. i zaop. w energię 92,6 94,1 

Budownictwo 82,2 82,2 

Handel i naprawy 100,0 97,6 

Pozostałe 95,3 100,3 

Transport 74,3 97,6 

Poczta i telekomunikacja 96,0 80,1 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 W podziale branżowym jedynie w dwóch 

sekcjach nastąpił w 2002 r. szybszy wzrost wy-

nagrodzeń niż wydajności pracy � w �Górnic-

twie i kopalnictwie� oraz w sekcji �Pozostałe� 

(p. Tab. 99). Najniższą dynamikę opłacenia wydaj-

ności pracy posiadały �Poczta telekomunikacja� 

oraz �Budownictwo�.  
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Rys. 98 Opłacenie wzrostu wydajności pracy w przemyśle 
(dane narastające) 

Źródło: BS 
 

 Opłacenie wzrostu wydajności pracy w prze-

myśle, na podstawie danych z Biuletynu Staty-

stycznego GUS pokazuje Rys. 98. Przez cały 

2002 r., podobnie jak przez większość 2001 r., 

płace w przemyśle rosły wolniej niż wydajność (w 

przeciwieństwie do okresu wcześniejszego) i opła-

cenie wydajności pracy ukształtowało się wobec 
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tego poniżej 100%. Dynamika tej wielkości była 

malejąca.  

 

Tab. 100 Dynamika opłacenia wydajności pracy. wg wielko-
ści zatrudnienia oraz wielkości przychodów przedsiębiorstw 
(analogiczny okres poprzedniego roku=100). 

klasy wielkości 2001M12 2002M12

50-249 98,6 94,7 

250-499 86,1 95,5 

500-1999 87,1 94,2 

w
ie

lk
oś
ć 

za
tru

dn
ie

ni
a 

2000 i więcej 90,2 86,9 

<102,103) 114,5 78,0 

<103,104) 95,6 87,9 

<104,105) 91,9 95,3 

<105,106) 104,9 84,8 

w
ie

lk
oś
ć 

pr
zy

ch
od

ów
 

(ty
s. 

zł
) 

<106,107) 68,6 126,7 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 Jak pokazuje Tab. 100 najniższe opłacenie 

wydajności pracy posiadały w 2002 r. zakłady 

największe, tj. zatrudniające powyżej 2000 osób. 

W przedsiębiorstwach natomiast o najwyższych 

przychodach wskaźnik ten był zdecydowanie 

wyższy niż dla reszty (odwrotnie niż w zeszłym 

roku). W firmach o niskich przychodach dyna-

mika wynagrodzeń była zacznie niższa niż dy-

namika wydajności pracy. Wydaje się, że przed-

siębiorstwa o dużej skali działalności przy określa-

niu poziomu płac muszą bardziej liczyć się ze zor-

ganizowanym naciskiem pracowników29. 

                                                           
29 Ponieważ opłacenie wydajności pracy jest wskaźnikiem z 
definicji zależnym wprost proporcjonalnie od dynamik wyna-
grodzeń i zatrudnienia oraz odwrotnie proporcjonalnie od dyna-
miki przychodów, to zmiany tych wielkości (a w następstwie 
także wydajności pracy) mają bezpośredni wpływ na wartość 
tego wskaźnika i jego zmiany. Takie �numeryczne� wyjaśnienie 
jednak nie do końca tłumaczy rzeczywisty sens tej zmienności. 
Mają na nią wpływ różne uwarunkowania w działalności przed-
siębiorstw, takie jak np. pozycja przetargowa związków zawo-
dowych w zakładzie w odniesieniu do kształtowania się płac czy 
też poziom technologiczny, który odpowiada, wraz z organizacją 
pracy, w dużym stopniu za wydajność pracy. 

IV_2002

87,8

90,4

92,0

95,5

96,5

 

Rys. 99 Dynamika opłacenia wydajności pracy w IV kw. 
2002 r. wg województw (analogiczny okres poprzedniego 
roku=100). 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych F-01 GUS. 

 

 W 2002 r. jedynie w województwie małopol-

skim opłacenie wydajności pracy przekroczyło 

100% (wyniosło 101,5%). W pozostałych regio-

nach dynamika kosztów pracy była niższa niż dy-

namika wydajności. Najniższy wskaźnik opłacenia 

wydajności posiadało woj. śląskie (84%, spadek od 

zeszłego roku o 20 pkt. proc.) i świętokrzyskie 

(86%) � por. Rys. 99. W woj. mazowieckim 

wskaźnik opłacenia wydajności pracy wyniósł 98% 

i wzrósł o 14 pkt. proc. przez rok (najwyższy 

wzrost ze wszystkich regionów). Wskaźnik ten od 

2001 r. obniżył się w 6 województwach. 
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CZĘŚĆ II 

 

OCENY JAKOŚCIOWE SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE 

WYNIKÓW ROCZNEGO BADANIA ANKIETOWEGO NBP 
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XXX...   CCCHHHAAARRRAAAKKKTTTEEERRRYYYSSSTTTYYYKKKAAA   BBBAAADDDAAANNNEEEJJJ   PPPRRRÓÓÓBBBYYY   NNNAAA   TTTLLLEEE   PPPOOOPPPUUULLLAAACCCJJJIII   

 

 Badania ankietowe przedsiębiorstw niefinan-

sowych, na podstawie którego powstało niniejsze 

opracowanie, zainicjowane zostały przez Narodowy 

Bank Polski w 1995 r. Obecna edycja jest już 

ósmym zrealizowanym rocznym badaniem.  

 Na Rys. 100 przedstawiono rozkłady podsta-

wowych charakterystyk próby oraz całej populacji 

przedsiębiorstw (przez pojęcie populacji należy 

rozumieć grupę podmiotów, które objęte są obo-

wiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych F-

01). 
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Rys. 100 Charakterystyka ankietowanych przedsiębiorstw 
na tle populacji. 
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Oznaczenia na Rys. 100: 
Oś pionowa - udział liczbowy klasy w populacji/próbie wyrażo-
ny w procentach. Oś pozioma - klasy: w przypadku: aktywów, 
przychodów i kredytów ogółem. Wykresy przedstawiają rozkła-
dy następujących kategorii, według stanu na koniec grudnia 
2002 r. :  

•  aktywa ogółem 
•  przychody ogółem 
•  rentowność netto - relacja zysku (straty) netto do 

kosztów uzyskania przychodów, 
•  płynność - relacja aktywów obrotowych do zobowią-

zań krótkoterminowych ogółem, 
•  udział przychodów z eksportu w przycho-

dach ogółem - wskaźnik liczony jako rela-
cja przychodów z eksportu do przychodów 
ogółem, wyrażony w procentach. 

 

 W badaniach ankietowych NBP za rok 2002 

uczestniczyło 574 przedsiębiorstw. Mimo zmian 

podmiotowych badana próba utrzymuje stabilną w 

czasie charakterystykę. Obejmuje ona relatywnie 

duże przedsiębiorstwa. Z Rys. 100 wynika, że 

rozkłady częstości występowania grup przedsię-

biorstw wyodrębnionych ze względu na wielkość 

aktywów, przychodów i przychodów z eksportu są 

przesunięte w prawo w stosunku do rozkładów dla 

całej populacji. W sumie badana próba skupiła: 

13,6% aktywów całej populacji (przy liczbowym 

udziale procentowym 3,5%), 13,8% przychodów 

ogółem całej populacji i 10% pracowników zatrud-

nionych w populacji. Próba charakteryzuje również 

się dużo wyższym niż w populacji odsetkiem 

przedsiębiorstw prowadzących działalność eks-

portową (51% w próbie i 27% w populacji). Po-

nadto według własnych opinii ankietowanych 47% 

próby stanowią przedsiębiorstwa zajmujące znaczą-

cą pozycję na rynku, w czym 2,5% to jednostki 

określające się jako monopolistyczne.  

 Pod względem rentowności badana próba 

jest reprezentatywna � rozkłady wskaźnika ren-

towności netto w próbie i w populacji są zbliżone i 

ankietowane przedsiębiorstwa prezentują prawie 

takie samo zróżnicowanie, jakie występuje w całej 

populacji. Pod względem płynności ankietowane 

przedsiębiorstwa przedstawiają się natomiast trochę 

słabiej niż w populacji. W sumie po około 30% 

przedsiębiorstw w próbie i w populacji działało na 

optymalnym poziomie płynności (wskaźnik płyn-

ności w przedziale 1,2-2). W pozostałych przypad-

kach podmioty w próbie częściej niż w populacji 

wykazywały jednak niedostateczną płynność. 

 

Rys. 101 Rozkład nominalnej dynamiki przychodów w 2002 
r.30 

 

 W próbie wielkość przychodów uzyskanych w 

2002 r. wzrosła nominalnie o 4,7% w skali roku. 

Indeksy średniej i mediany rozkładu realnej dyna-

miki przychodów wyniosły odpowiednio: 100,4% i 

98,8%. Nominalny wzrost przychodów uzyskało 

niespełna 47% respondentów. Indeksy średniej i 

mediany dynamiki przychodów rozkładu ważonego 

wielkością przychodów są znacznie wyższe i wyno-

szą: 106% i 103,1%. 

 Średnia wartość wskaźnika rentowności brutto 

w populacji firm objętych badaniami ankietowymi 

NPB była dodatnia, chociaż niższa niż w 2001 r. 

(0,7%, wobec 0,9%). Mediana rozkładu tego 

wskaźnika wyniosła 1,2% (podobnie w 2001 r.). 

Średnia oraz mediana rozkładu różnicy między 

rentownością w 2002 r. i w 2001 r. były ujemne i 

wyniosły minus 0,3 i minus 0,1 punktu, odpowied-

nio. Spadek rentowności odnotowało 52% respon-

dentów (średnio o 2,6 punktu proc.); wzrost � pozo-

stałe 48% firm (średnio o 2,9 punktu proc.). Próba 

                                                           
30 Z rozkładu usunięto po 1% skrajnych przypadków z obu jego 
krańców. 
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składała się w 70% z przedsiębiorstw rentownych i 

w 30% z firm nierentownych.  

 

Rys. 102 Rozkład wskaźnika rentowności brutto w 2002 r.31 

 

 Warto przytoczyć również charakterystyki 

rozkładu wskaźników rentowności brutto ważonego 

wielkością przychodów. Z danych tych wynika 

bowiem, że rentowność w 2002 r. dość wyraźnie 

wzrosła � średnia zwiększyła się z 0,8% do 2%, zaś 

mediana z 1% do 2,1%. 

 

Rys. 103 Rozkład zmian wskaźnika rentowności brutto w 
relacji do 2001 r.32 

                         

                                                           
31 patrz poprzedni przypis 
32 patrz poprzedni przypis 
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XXXIII...   SSSYYYTTTUUUAAACCCJJJAAA   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIICCCZZZNNNAAA   WWW   PPPRRRZZZEEEDDDSSSIIIĘĘĘBBBIIIOOORRRSSSTTTWWWAAACCCHHH   

 

OCENA SYTUACJI W 2002 R. 

 W latach 1996-2001 sytuacja ekonomiczna 

ankietowanych przedsiębiorstw pogarszała się 

stopniowo, i tylko w 1999 r. odnotowano pewne 

symptomy poprawy. W 2002 r. tendencja ta od-

wróciła się � odsetek przedsiębiorstw oceniają-

cych swoją sytuację dobrze lub bardzo dobrze 

znacząco wzrósł, przewyższając procent ocen 

negatywnych. Należy jednak przy tym zauważyć, 

że udział respondentów w bardzo dobrej kondycji 

ekonomicznej zwiększył się tylko nieznacznie (o 

0,3 punktu proc.); znacząco wzrósł natomiast odse-

tek firm w dosyć dobrej sytuacji (patrz Rys. 104i 

Rys. 105).  

 Najbardziej pesymistyczne oceny sformuło-

wały przedsiębiorstwa budowlane � 61% jednostek 

z tej branży znalazło się w trudnej lub bardzo trud-

nej sytuacji, wobec 76% takich firm w poprzednim 

roku. Budownictwo było jedyną branżą z przewagą 

ocen negatywnych. Sporym udziałem przedsię-

biorstw w trudnej sytuacji odznaczało się poza tym 

�Górnictwo i kopalnictwo� � 44% złych i bardzo 

złych ocen, �Przetwórstwo przemysłowe� � 43% 

takich ocen oraz �Handel i naprawy� � niespełna 

43% firm w trudnej i bardzo trudnej sytuacji. Naj-

więcej dobrych i bardzo dobrych ocen wystawiły 

podmioty z sekcji �Poczta i telekomunikacja� 

(100%), a także �Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę� (82%) i �Trans-

port� (79%). Najbardziej zróżnicowane opinie 

sformułowały przedsiębiorstwa z sekcji �Pozosta-

łe�, skupiając najwięcej firm w bardzo dobrej sytu-

acji (18,5%) i jednocześnie wiele jednostek znajdu-

jących się w trudnej lub bardzo trudnej kondycji 

ekonomicznej (37%). 

 Oceny sytuacji zróżnicowane były w zależ-

ności od wielkości firmy. Największy odsetek 

ocen bardzo dobrych i dobrych uzyskały przedsię-

biorstwa największe (powyżej 2000 pracowników) 

� 65%. Na drugiej pozycji uplasowały się jednostki 

duże (od 500 do 2000 zatrudnionych osób) � 

62,5%. Najsłabsze oceny sformułowały firmy 

najmniejsze (poniżej 50 osób). W grupie tej nie-

znacznie przeważyły oceny negatywne. 

 Pewne różnice pojawiły się w ocenie sytuacji 

przez eksporterów i firmy nie zajmujące się ekspor-

tem. U eksporterów było więcej ocen bardzo do-

brych i mniej ocen bardzo złych. Ostatecznie jed-

nak różnica między udziałem przedsiębiorstw w 

bardzo dobrej i dobrej sytuacji a udziałem firm w 

złej i bardzo złej kondycji była w obu grupach 

podobna.  
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Rys. 104 Struktura ocen sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstw w latach 1995-2002  

 

 W 2002 r. o poprawie sytuacji poinformowało 

prawie 42% respondentów (najwięcej od 1997 r.), 

przy czym większość firm uznała te zmiany za 

niewielkie. 
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Rys. 105 Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstw w latach 1995-2002         
wskaźnik=(odsetek firm w bardzo dobrej sytuacji+odsetek firm 
w dosyć dobrej sytuacji)-(odsetek firm w trudnej sytu-
acji+odsetek firm w bardzo trudnej sytuacji) 
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Rys. 106 Struktura ocen sytuacji ekonomicznej w sekcjach 
PKD w 2002 r. 

 

 Co trzecie przedsiębiorstwo w próbie odczuło 

pogorszenie sytuacji, w tym w ponad 12% przy-

padków sytuacja pogorszyła się znacząco (por. Rys. 

107). Kondycja co czwartej firmy praktycznie nie 

zmieniła się. Warto przy tym podkreślić, że w ciągu 

ostatnich czterech lat odsetek respondentów infor-

mujących o poprawie sytuacji był niższy niż udział 

przedsiębiorstw obserwujących jej pogorszenie. 

 Poprawę sytuacji odczuły przede wszystkim 

firmy pocztowo-telekomunikacyjne (50% sekcji), 

sekcja �Przetwórstwo przemysłowe� (48% sekcji), 

�Górnictwo i kopalnictwo� (44% sekcji), �Handel i 

naprawy� (42% sekcji). W sekcjach �Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę�, 

�Transport�, �Pozostałe� oraz �Budownictwo� 

przeważyły zmiany na gorsze (odsetek firm, które 

odnotowały pogorszenie sytuacji był większy niż 

odsetek firm, w których sytuacja poprawiła się). 

25,8

22,7

21,4

14,9

14,8

19,5

11,2

13,2

20,5

22,2

21,8

16,7

23,5

20,9

19,1

28,4

26,3

24,7

29,5

22,2

19,7

18,6

23,0

25,2

18,9

21,2

15,5

20,8

21,9

21,8

20,4

20,8

8,4

9,1

11,8

25,3

20,0

19,2

26,3

12,3

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

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

wyraźna poprawa poprawa bez zmian pogorszenie wyraźne pogorszenie  

Rys. 107 Zmiany sytuacji ekonomicznej w relacji do po-
przedniego roku w latach 1995-2002 
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Rys. 108 Wskaźnik zmian sytuacji ekonomicznej w latach 
1995-2002          
wskaźnik=(odsetek przypadków wyraźnej poprawy sytu-
acji+odsetek przypad. poprawy sytuacji)-(odsetek przypad. 
pogorszenia sytuacji+odsetek przypad. wyraźnego pogorszenia 
sytuacji) 
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Rys. 109 Zmiany sytuacji ekonomicznej w 2002 r. w relacji 
do poprzedniego roku w podziale na sekcje PKD 

 

 Zmiany sytuacji związane były z wielkością 

przedsiębiorstwa, mierzoną wielkością zatrudnie-

nia. Poprawa miała miejsce przede wszystkim w 

bardzo dużych (powyżej 2000 pracowników) i 

dużych firmach (od 500 do 2000 osób). Pogorsze-

nie nastąpiło w przedsiębiorstwach najmniejszych 

(poniżej 50 pracowników), gdzie przeważyły oceny 
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negatywne. Zależność między zmianą sytuacji a 

wielkością zatrudnienia potwierdziła analiza wa-

riancji. 

 Odnotowano również istotny związek między 

zmianami sytuacji a sprzedażą na eksport. W grupie 

eksporterów poprawę sytuacji zanotowało nieco 

ponad połowę przedsiębiorstw, a pogorszenie 28% 

jednostek. Wśród firm nie zajmujących się ekspor-

tem poprawę zadeklarowało tylko 21% przedsię-

biorstw, a pogorszenie aż 42% podmiotów. Prze-

ważyły tam zatem oceny negatywne. 

 Wraz z poprawą sytuacji ankietowane przed-

siębiorstwa nieznacznie podwyższyły również swo-

je oceny na tle branży. Wzrósł odsetek przedsię-

biorstw o lepszym standingu niż przeciętna w bran-

ży � o 3 punkty proc.; i spadł udział firm oceniają-

cych się gorzej � o 2,4 punktu. Niepokojące jest 

jednak istnienie wciąż sporej grupy firm znajdują-

cych się w trudnej oraz bardzo trudnej sytuacji, 

które na tle branży oceniły się podobnie do pozosta-

łych przedsiębiorstw o zbliżonym profilu działalno-

ści. Jednocześnie respondenci będący w bardzo 

dobrej sytuacji aż w 72% określili swoją sytuację 

jako lepszą niż sytuacja pozostałych przedsię-

biorstw z tej samej branży.  
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Rys. 110 Ocena własnej sytuacji na tle branży w latach 1995-
2002 

 

 Zauważmy ponadto, że rozeznania odnośnie 

własnej sytuacji nieznacznie częściej nie miały te 

przedsiębiorstwa, których sytuacja była trudna 

(21% tej grupy). W pozostałych klasach (skupiają-

cych przedsiębiorstwa w bardzo dobrej, dobrej lub 

bardzo trudnej sytuacji) bez znajomości kondycji 

branży było ok. 15% jednostek.  
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Rys. 111 Ocena poziomu technologicznego przedsiębiorstw 
na tle innych podmiotów z branży w latach 2001-2002 

 

 W 2002 r. minimalnie zmieniły się oceny 

poziomu technologicznego w próbie. Nieznacznie 

wzrósł zarówno odsetek firm stosujących nowocze-

śniejsze technologie niż firmy o podobnym profilu 

działalności, jak też udział respondentów, którzy 

stosują starsze lub gorsze rozwiązania technolo-

giczne. Trzeba przy tym zauważyć, że mimo istnie-

nia wyraźnego związku między poziomem techno-

logicznym a sytuacją ekonomiczną, istnieją przed-

siębiorstwa, które posiadając słabe zaplecze techno-

logiczne, swoją sytuację oceniają dobrze. I tak, w 

grupie respondentów, którzy stosowali przestarzałe 

lub gorsze rozwiązania technologiczne niż więk-

szość firm z ich branży, 25% oceniło swoją sytuację 

jako dobrą lub nawet bardzo dobrą. A jednocześnie 

też, w grupie przedsiębiorstw odznaczających się 

nowoczesną technologią, aż 26% firm określiło 

swoją sytuację jako trudną lub bardzo trudną. 

 Jednym z ważniejszych elementów oceny 

kondycji firm jest odsetek przedsiębiorstw działają-

cych powyżej lub poniżej progu rentowności opera-

cyjnej (tzn. minimalnego poziomu produkcji za-

pewniającego uzyskanie przychodów ze sprzedaży 

przewyższających poniesione koszty wytworzenia). 

Udział podmiotów działających poniżej progu 

rentowności zmniejszył się w porównaniu do 

poprzedniego roku aż o 7,2 punktu proc. Wzrósł 

przy tym odsetek firm działających powyżej tego 
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progu � o 4,1 punktu. W sumie jednak niewiele, bo 

tylko 37% przedsiębiorstw w próbie działa powyżej 

progu rentowności operacyjnej, a poniżej tego pro-

gu funkcjonuje niespełna 18% firm. 
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Rys. 112 Ocena poziomu produkcji w stosunku do progu 
rentowności w latach 1995-2002 
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Rys. 113 Wskaźnik oceny progu rentowności w latach 1995-
2002                 
wskaźnik=(odsetek przypadków powyżej progu minus odsetek 
przypadków poniżej progu) 

 

 Średnia rozkładu wskaźnika rentowności 

brutto w klasie przedsiębiorstw działających powy-

żej progu rentowności operacyjnej wyniosła 13% 

(mediana 4,8%). W grupie firm działających poni-

żej tego progu średnia wyniosła minus 12,1% (me-

diana minus 7%). 

 W sekcji �Budownictwo� poniżej progu ren-

towności operacyjnej działało więcej firm niż 

przedsiębiorstw działających powyżej progu. W 

pozostałych siedmiu sekcjach PKD relacje te były 

odwrotne. Najwięcej przedsiębiorstw rentownych 

działało w sekcjach: �Górnictwo i kopalnictwo� 

(50%), �Transport� (44%) oraz �Handel i naprawy� 

(41%). 

 W kilku przypadkach przedsiębiorstwa oceni-

ły swoją sytuację jako dosyć dobrą, mimo, że dzia-

łały poniżej progu rentowności operacyjnej. Ponad-

to pojawiło się też kilka firm, które działając na 

granicy rentowności, wystawiły sobie bardzo dobre 

oceny. 

GŁÓWNE PRZYCZYNY TRUDNOŚCI EKONOMICZ-

NYCH 

 Kolejny rok z rzędu zbyt niski popyt okazał 

się, zdaniem respondentów, najważniejszym 

źródłem ich trudności. Przedsiębiorstwa wyraźnie 

podkreślają, że chodzi o popyt wewnętrzny (krajo-

wy). 40% respondentów uznało ten problem za 

podstawowy, zaś tylko niespełna 14% firm nie 

poinformowało o żadnych większych trudności 

związanych z pozyskaniem odbiorcy na swoje to-

wary i usługi. W pozostałych jednostkach zbyt niski 

popyt stanowił problem o mniejszym znaczeniu. W 

podgrupie przedsiębiorstw znajdujących się w bar-

dzo trudnej sytuacji ekonomicznej, kwestie doty-

czące niskiego popytu były wymieniane nieco czę-

ściej niż w całej populacji � 60% jednostek za 

główną przyczynę swoich problemów uznało trud-

ności w znalezieniu odbiorcy na swoje produkty. 

Niski popyt nie był źródłem kłopotów tylko dla 5% 

podmiotów z tej grupy.  

 Innym ważnym zagadnieniem poruszanym 

przez ankietowane przedsiębiorstwa były trud-

ności związane ze ściąganiem należności33. Sta-

nowiły one podstawowe źródło problemów dla 21% 

podmiotów, przy czym dalsze 23% firm uznało tę 

kwestię jako problem drugi, co do ważności. Ze 

ściąganiem należności nie miało w ogóle trudności 

jedynie nieco ponad 10% respondentów. W jed-

nostkach, które oceniły swoją sytuację jako bardzo 

trudną 31% firm uznało kłopoty z odzyskaniem 

należności za najpoważniejsze źródło problemów, a 

                                                           
33 o tych trudnościach piszemy również w podrozdziale �Trud-
ności ekonomiczne w 2002 r. w obszarze finansowania działal-
ności przedsiębiorstw�. 
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tylko 3% podmiotów takich trudności nie deklaro-

wało. 

 Na trzecim miejscu na liście problemów 

znalazły się czynniki zakłócające efektywne dzia-

łanie rynku, tzn.: monopolistyczne praktyki firm 

konkurencyjnych, nieuczciwa konkurencja, 

arbitralne rozwiązania podatkowe i celne lub 

niejasne regulacje prawne. O negatywnym od-

działywaniu tych czynników, jako o podstawowej 

przyczynie trudności, poinformowało 17,5% ankie-

towanych podmiotów, a 18% firm nie obserwowało 

żadnych problemów związanych z tymi zjawiska-

mi. Warte podkreślenia są różnice w ocenie czynni-

ków zakłócających efektywne działanie rynku przez 

przedsiębiorstwa znajdujące się w bardzo dobrej 

sytuacji i pozostałe podmioty, bowiem te pierwsze 

znacznie częściej informowały o trudnościach 

związanych z tymi czynnikami � 37% przedsię-

biorstw z tej grupy oceniło je jako najbardziej istot-

ne. 
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Rys. 114 Źródła problemów ekonomicznych w przedsiębior-
stwach 

5�1 skala ważności problemu od najważniejszego do najmniej 
ważnego, 0 � dana kwestia nie stanowi żadnego problemu 
 

 Innym, często wymienianym przez responden-

tów źródłem problemów były zbyt duże obciążenia 

z tytułu wpłat na ZUS i innych świadczeń wobec 

pracowników. Nadmierne obciążenie z tego tytułu 

były główną przyczyną kłopotów w prawie 15% 

firm, a tylko niespełna 15% respondentów nie do-

strzegło problemów z tym związanych. W przed-

siębiorstwach, które oceniły swoją sytuację jako 

bardzo trudną zbyt duże koszty okołopłacowe, jako 

podstawowe źródło problemów, wymieniło 27% 

grupy, zaś brak trudności z tej przyczyny � tylko 

2% firm. 

 Na kolejnej pozycji na liście problemów zna-

lazły się wahania kursu walutowego, a następnie 

zbyt wysokie stopy procentowe, brak środków na 

działalność inwestycyjną oraz niedostateczna ilość 

środków na działalność bieżącą. 

 Z Rys. 114 wynika ponadto, że najmniej istot-

nym problemem34 z punktu widzenia ankietowa-

nych przedsiębiorstw był zbyt mały potencjał eks-

portowy oraz nieopłacalny eksport.  

 Generalnie, problemy częściej pojawiały się w 

przedsiębiorstwach znajdujących się w trudnej 

sytuacji. Jednak również firmy, które swój status 

ekonomiczny określiły lepiej, napotykały na pewne 

bariery działania. Zauważmy ponadto, że w grupie 

podmiotów, które oceniły swoją kondycję jako 

bardzo trudną najczęściej wymienianym proble-

mem był niski popyt wewnętrzny (95% grupy de-

klarowało takie trudności, w tym 60% nadało im 

najwyższą rangę), brak środków na działalność 

bieżącą (98% grupy poinformowało o takich pro-

blemach, w tym 51% umieściło je na pierwszym 

miejscu) oraz brak zdolności kredytowej (odpo-

wiednio: 90% i 44%). W firmach znajdujących się 

w trudnej sytuacji podstawowym problemem był 

niski popyt (92% i 44%) ściąganie należności (92% 

i 24%) oraz brak środków na działalność bieżącą 

(70% i 19%). Jednostki, które oceniły swoją sytu-

ację jako dosyć dobrą miały problemy wynikające 

przede wszystkim ze znalezieniem odbiorcy na 

swoje produkty (82% i 37%), ściągnięciem należ-

ności (89% i 19%); skarżyły się również na czynni-

                                                           
34 Chodzi o problemy w obrębie zdefiniowanej wcześniej listy. 
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ki zakłócające efektywne działanie rynku (83% i 

18%). Przedsiębiorstwa w najlepszej kondycji, 

za swoje główne źródło problemów uznały czyn-

niki zakłócające efektywne działanie rynku (87% 

i 37%), niski popyt wewnętrzny (80% i 22%) oraz 

zmienność kursów walutowych (78% i 17%). 

 W relacji do 2001 r. skala i źródła problemów 

nie uległy większym zmianom, zwłaszcza na pozy-

cjach najczęściej wymienianych, takich jak niski 

popyt czy ściąganie należności. Najbardziej istotne 

zmiany dotyczyły nieopłacalnego eksportu oraz 

wysokich stóp procentowych. Oba te problemy 

stały się w 2002 r. wyraźnie mniej dotkliwe niż rok 

wcześniej. Zwiększył się zaś odsetek trudności 

związanych z czynnikami zakłócającymi efektywne 

działanie rynku i brakiem zdolności kredytowej. 

 W czterech z ośmiu sekcji PKD do najczęściej 

spotykanych problemów należał zbyt niski popyt 

oraz trudności ze ściąganiem należności. Były to: 

�Przetwórstwo przemysłowe�, �Budownictwo�, 

Handel i naprawy� oraz �Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, gaz, wodę�. W branży 

transportowej problemem, poza niskim popytem, 

okazały się czynniki zakłócające efektywne działa-

nie rynku. �Górnictwo i kopalnictwo� borykało się 

ze ściąganiem należności oraz wysokimi kosztami 

okołopłacowymi. W sekcji �Poczta i telekomunika-

cja� na czele najpoważniejszych trudności znalazły 

się zbyt niskie, w stosunku do potrzeb, inwestycje 

oraz czynniki zakłócające efektywne działanie 

rynku. Przedsiębiorstwa z sekcji �Pozostałe� rów-

nież narzekały na czynniki zakłócające efektywne 

działanie rynku oraz na kłopoty ze ściąganiem 

należności. 

NASTĘPSTWA WYSTĘPOWANIA TRUDNOŚCI EKO-

NOMICZNYCH  

 W następstwie słabego wzrostu gospodarcze-

go, błędnej polityki wewnętrznej oraz problemów, z 

którymi borykały się przedsiębiorstwa, odczuły one 

pewne skutki, których lista oraz częstotliwość zo-

stały przedstawione na rysunku poniżej.  

 Najczęściej obserwowanym przejawem trud-

ności gospodarczych ankietowanych przedsię-

biorstw były zaburzenia płynności. 28% responden-

tów nadało tej kwestii najwyższą rangę. Takie skut-

ki nie pojawiły się w ogóle u 27% przedsiębiorstw. 

Pozostałych 45% jednostek odnotowało zaburzenia 

płynności, oceniając jednak ten problem jako mniej 

ważny. Ponadto w wielu firmach wskutek wystę-

powania trudności ekonomicznych miała miejsce 

wymuszona sytuacją redukcja zasobów pienięż-

nych. Zjawisko to było głównym następstwem 

kłopotów 14% firm. Takich skutków nie odczuło 

43% próby, zaś u pozostałych 43% respondentów 

redukcji zasobów pieniężnych przypisano niższą 

rangę.  
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Rys. 115 Następstwa trudności gospodarczych w 
przedsiębiorstwach  

5�1 skala ważności problemu od najważniejszego do najmniej 
ważnego, 0 � dana kwestia nie stanowi żadnego problemu 
 

 Do często wymienianych zjawisk, wynikają-

cych z trudności nękających ankietowane przedsię-

biorstwa, należy zaliczyć niskie wskaźniki efek-

tywności gospodarowania. 16% respondentów 

zjawisko to uznało za najważniejsze, a dalszych 
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18% firm umieściło je na drugim miejscu. Tylko 

23% firm nie odnotowało takich skutków.  

 Na kolejnej pozycji, wśród najważniejszych 

przejawów trudności ekonomicznych ankietowa-

nych firm, znalazła się konieczność ograniczenia 

produkcji. O takich następstwach, jako o bezpo-

średnim efekcie występowania problemów, poin-

formowało 21% podmiotów. Ponadto dalszych 

46% firm również podjęło decyzję o redukcji po-

ziomu produkcji, uznając jednak za bardziej istotne 

inne, poniesione przez siebie konsekwencje.  

 Efektem występowania trudności był również 

wzrost kosztów jednostkowych. 10% respondentów 

uznało, że wzrost kosztów był najpoważniejszym 

skutkiem niekorzystnej sytuacji w firmie, zaś 28% 

próby nie odnotowało takich następstw.  

 Odnotujmy ponadto, że aż 70% respondentów 

nie podwyższyło cen na swoje produkty ponad 

wielkość przeciętną w branży ze względu na istnie-

nie problemów (względnie, ceny zostały podwyż-

szone, ale z innych przyczyn niż trudności firmy). 

Takie podwyżki cen należały do najrzadziej wy-

mienianych efektów trudności, z jakimi borykały 

się przedsiębiorstwa. Można wręcz zauważyć, że 

skutkiem występowania trudności nieznacznie 

częściej była wyprzedaż majątku firmy niż pod-

wyżka cen. Trzeba jednak pamiętać, że stosunkowo 

niewielka skala podwyżek była m.in. efektem ist-

nienia bariery popytowej. 

 W przedsiębiorstwach, które jako główną 

przyczynę swoich trudności podały zbyt niski po-

pyt, najważniejszą konsekwencją tych problemów 

był spadek efektywności gospodarowania oraz 

zaburzenia płynności. Skutki w postaci zaburzeń 

płynności oraz spadku produkcji wymieniła znacz-

na część grupy firm, które za podstawowe źródło 

swoich problemów uznały kłopoty ze ściąganiem 

należności. W badanej populacji wyróżniła się klasa 

firm, które za swój podstawowy problem uznały 

zbyt wysokie koszty okołopłacowe. Firmy te czę-

ściej niż pozostałe przedsiębiorstwa zdecydowały 

się na redukcję zatrudnienia (potwierdziła to analiza 

wariancji); co ciekawe, miały również większe 

problemy z uzyskaniem kredytu w banku (również 

potwierdziła to analiza wariancji).  

 W latach 2001-2002 przedsiębiorstwa stykały 

się z podobnymi problemami, i dlatego też, konse-

kwencje wynikające z tych trudności były podobne. 

Najbardziej widoczne różnice dotyczyły redukcji 

zasobów pieniężnych � takie następstwa pojawiały 

się w 2002 r. nieco rzadziej niż rok wcześniej. Po-

dobnie było ze wzrostem kosztów jednostkowych i 

redukcją zatrudnienia. Częściej pojawiały się zaś 

informacje o odmowie udzielenia kredytu. 

 Trzy z ośmiu sekcji PKD, wśród najpoważ-

niejszych przejawów i następstw trudności, z któ-

rymi się borykały w 2002 r., wymieniły zaburzenia 

płynności oraz spadek rentowności. Były to: �Prze-

twórstwo przemysłowe�, �Handel i naprawy� oraz 

�Pozostałe�. Dwie kolejne sekcje: �Budownictwo� i 

�Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, wodę� odnotowały zaburzenia płynno-

ści oraz spadek produkcji. O spadku produkcji i 

spadku eksportu, jako dwóch najważniejszych kon-

sekwencjach, poinformowały przedsiębiorstwa 

transportowe. Firmy z sekcji �Górnictwo i kopal-

nictwo� zaobserwowały wzrost kosztów jednost-

kowych i zaburzenia płynności. W sekcji �Poczta i 

telekomunikacja� do najpoważniejszych następstw 

zaliczono konieczność sprzedaży części majątku 

oraz znaczne cięcia w programach inwestycyjnych. 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 2002 R. 

 W roku 2002 r. odnotowano również pewne 

sukcesy. Pozytywnym zjawiskiem był m.in. spadek 

odsetka firm, które za swoje najważniejsze osią-

gnięcie uznały uniknięcie bankructwa (wspomniało 

o nim 52% firm, wobec 57% w 2001 r.). Spadek ten 

należy odczytać, jako zmniejszenie się realnej 

groźby bankructwa firmy. Zagrożenie to należy 

uznać jednak za wciąż bardzo duże. Co piąty re-
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spondent uznał przetrwanie przedsiębiorstwa za 

swój najważniejszy sukces w 2002 r.  

 Do najczęściej wymienianych osiągnięć 

należał w 2002 r. wzrost efektywności. Mogło się 

nim wykazać aż 80% firm, w tym 17% uznało ten 

wzrost za swój podstawowy sukces. 76% przedsię-

biorstw poinformowało o poprawie jakości produk-

cji. Za swój największy sukces zjawisko to uznało 

11% firm. Na trzeciej pozycji, na liście najwięk-

szych osiągnięć, znalazła się restrukturyzacja firmy. 

Takim sukcesem pochwaliło się 64% próby, w tym 

18% przedsiębiorstw nadało temu zjawisku naj-

wyższą rangę. 
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Rys. 116 Osiągnięcia przedsiębiorstw w 2002 r.               
5�1 skala ważności problemu od najważniejszego do najmniej 
ważnego, 0 � dana kwestia nie stanowi żadnego problemu 
 

 Osiągnięciami nieco rzadziej wymienianymi 

przez respondentów były: racjonalizacja zapasów 

(68% firm pochwaliło się takim sukcesem), wzrost 

eksportu (53% firm), unowocześnienie technologii 

(60% firm), poprawa wiarygodności (57% firm), 

redukcja zadłużenia (56% firm). Na końcu listy 

sukcesów, najrzadziej wymieniany, znalazły się: 

wzrost płac oraz wzrost produkcji krajowej.  

 Różnice między osiągnięciami w 2002 r. i w 

2001 r., poza zmniejszeniem się zagrożenia ban-

kructwem, dotyczyły również spadku odsetka firm, 

uznających za swój sukces unowocześnienie tech-

nologii i poprawę jakości. Częściej niż w 2001 r. 

pojawiały się za to osiągnięcia w postaci redukcji 

zadłużenia i poprawy efektywności. 

 Każda z sekcji PKD miała nieco inne sukcesy. 

Wzrost efektywności gospodarowania udało się 

osiągnąć przede wszystkim firmom handlowym. O 

takich sukcesach najrzadziej wspominały zaś przed-

siębiorstwa pocztowo-telekomunikacyjne. Podmio-

ty z sekcji �Przetwórstwo przemysłowe� częściej 

niż firmy z innych sekcji informowały o poprawie 

jakości produktów; najrzadziej takie sukcesy odno-

siły zaś jednostki handlowe. Restrukturyzację udało 

się przeprowadzić głównie firmom z sekcji �Wy-

twarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, wodę�. Najmniej sukcesów tego typu miały 

zaś przedsiębiorstwa transportowe. Jeśli chodzi o 

uniknięcie bankructwa, to takim osiągnięciem naj-

częściej wykazały się podmioty budowlane, a w 

ogóle nie uznały tego za sukces przedsiębiorstwa z 

sekcji �Górnictwo i kopalnictwo� oraz �Poczta i 

telekomunikacja�. 

 Warto również przyjrzeć się sukcesom przed-

siębiorstw w zależności od zmian ich sytuacji eko-

nomicznej. Pozwoli to przybliżyć przyczyny leżące 

u podstaw tych zmian. I tak, o poprawie sytuacji 

zadecydowała przede wszystkim poprawa efektyw-

ności gospodarowania (było to bowiem najczęściej 

wymieniane osiągnięcie, zarówno w klasie firm, 

które odczuły wyraźną poprawę kondycji, jak i w 

jednostkach, które odnotowały tylko niewielki 

wzrost). Ponadto, w przedsiębiorstwach, które poin-

formowały o wyraźnym polepszeniu, często poja-

wiały się sukcesy w postaci wzrostu eksportu. U 

respondentów, którzy odczuli tylko niewielką po-

prawę, do często wymienianych osiągnięć należy 

restrukturyzacja firmy. W grupie przedsiębiorstw, 

które nie zauważyły większych zmian sytuacji bądź 

odnotowały tylko niewielkie zmiany na gorsze, 

najczęściej obserwowano poprawę jakości ofero-

wanych produktów, a następnie wzrost efektywno-
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ści. W przedsiębiorstwach, w których sytuacja 

pogorszyła się znacząco najczęściej wymienianym 

osiągnięciem było uniknięcie bankructwa, a następ-

nie restrukturyzacja zapasów. We wszystkich czte-

rech klasach do najrzadziej wymienianych sukce-

sów należał wzrost płac.  

PROGNOZY SYTUACJI 

 Prognozy na 2003 r. sugerują dalszą po-

prawę sytuacji w ankietowanych przedsiębior-

stwach. Cząstkowe prognozy, związane z poszcze-

gólnymi aspektami działalności przedsiębiorstw, 

nie zawsze są jednak optymistyczne. Wręcz pesy-

mistyczne są zaś prognozy ogólnej sytuacji gospo-

darczej kraju. 
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Rys. 117 Cząstkowe wskaźniki koniunktury (różnice sald) na 
podstawie prognoz przedsiębiorstw na lata 2003-2005 

 

 Rys. 117 zawiera szereg cząstkowych wskaź-

ników, wyliczonych w postaci różnicy sald35, opar-

tych na kategoriach prognozowanych przez przed-

siębiorstwa. Wskaźniki te można podzielić na dwie 

grupy, przy czym kryterium podziału będzie tu 

jedynie optymizm prognoz. Pierwszą tworzą: pro-

gnozy kondycji ekonomicznej, produkcji, eksportu, 

rentowności, aktywów oraz szeroko rozumianych 

zagrożeń, których obawia się przedsiębiorstwo 

(takich, jak: możliwość upadku ważnych dla firmy 

rynków, bariery technologiczne, konsekwencje 

                                                           
35 Wskaźniki wyliczono wg metody testu koniunkturalnego, tzn. 
od odsetka prognoz wzrostu danej kategorii odjęto odsetek 
prognoz jej spadku. 

wstąpienia Polski do UE). W prognozach tych ka-

tegorii na 2003 r. respondenci są umiarkowanie 

optymistyczni, natomiast w prognozach na lata 

2004-2005 ich optymizm wyraźnie rośnie.  

 Drugą grupę wskaźników tworzą prognozy 

zatrudnienia oraz płac, a także prognoza sytuacji w 

kraju. W prognozach tych kategorii na 2003 r. 

przeważa pesymizm. Oczekiwania na dwa kolejne 

lata są zróżnicowane dla każdego z trzech wskaźni-

ków. Już od 2004 r. respondenci przewidują zwięk-

szać płace. Od 2005 r. oczekują również poprawy 

sytuacji w kraju. Jeśli zaś chodzi o poziom zatrud-

nienia, to zdaniem ankietowanych firm lata 2003-

2005 nie przyniosą poprawy, a wręcz przeciwnie, 

zatrudnienie może się jeszcze zmniejszyć. 

 Poprawy własnej sytuacji w 2003 r. oczekuje 

22% respondentów, kolejnych 66% firm nie prze-

widuje żadnych większych zmian, zaś zdaniem 

10% jednostek sytuacja w 2003 r. może się nawet 

pogorszyć. Tylko 2% przedsiębiorstw nie ma roze-

znania w tej kwestii. W dwóch następnych latach 

odsetek respondentów, przewidujących poprawę 

wzrasta: do 28% w 2004 r. i 30% w 2005 r., zaś 

procent prognoz pesymistycznych spada do 3% i 

1%, odpowiednio. 

 Najwięcej optymizmu w prognozach na 2003 

r. wykazały przedsiębiorstwa z sekcji �Przetwór-

stwo przemysłowe� � 25% tej grupy przewiduje 

bowiem poprawę własnej sytuacji, a 10% pogor-

szenie. A ponadto sekcje: �Poczta i telekomunika-

cja�, �Handel i naprawy� i �Pozostałe�. Tylko w 

sekcji �Górnictwo i kopalnictwo� prognozy pesy-

mistyczne przeważyły nad optymistycznymi (8% 

firm z tej sekcji przewiduje poprawę, 15% pogor-

szenie).  

 Prognozy produkcji na 2003 r. sugerują jej 

wzrost w relacji do 2002 r. Takie oczekiwania ma 

25% respondentów, 60% firm nie planuje zmian 

skali produkcji, zaś w grupie liczącej 12% podmio-

tów nastąpi jej spadek. Tylko 3% przedsiębiorstw 
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nie potrafi przewidzieć kierunku zmian produkcji w 

ciągu 2003 r. W latach 2004-2005 odsetek prognoz 

wzrostu produkcji rośnie do 30% i 31%, odpowied-

nio, zaś procent oczekiwań spadku tej wielkości 

zmniejsza się do 3% i 2%. 

 Optymizm w prognozach poziomu produkcji 

na 2003 r. wykazało pięć sekcji, poza: �Budownic-

twem�, �Górnictwem i kopalnictwem� oraz sekcją 

�Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, wodę�. Najsilniejszego wzrostu pro-

dukcji można oczekiwać w sekcjach: �Poczta i 

telekomunikacja� oraz �Przetwórstwo przemysło-

we�. 

 

CELE NA 2003 R. 

 Wśród najważniejszych zadań na 2003 r. 

respondenci wymienili wzrost obrotów (takie cele 

postawiło sobie 48% przedsiębiorstw). Trzeba w 

tym miejscu dodać, że respondenci, którzy taki cel 

przed sobą postawili stanowili liczniejszą grupę niż 

przedsiębiorstwa, które prognozują wzrost produk-

cji w tym czasie (48%, wobec 25%). W sumie tylko 

co trzecia firma, dla której jednym z najważniej-

szych zadań na 2003 r. jest zwiększenie obrotów, 

przewiduje przy tym zwiększyć produkcję, zaś 10% 

jednostek z tej grupy zamierza wręcz ograniczyć jej 

wielkość. Należy więc uznać, że przedsiębiorstwa z 

góry uznały swoje zadania za mało prawdopodobne 

do zrealizowania. 

 Przewidywania odnośnie kształtowania się 

rentowności w 2003 r. są raczej optymistyczne. 

Rentowność poprawi się w 23% firm, nie ulegnie 

zmianie w 59% przypadków i zmniejszy się w 15% 

przedsiębiorstw. Podobnie, jak w przypadku po-

ziomu produkcji, tylko 3% firm nie było w stanie 

ocenić kierunku zmian poziomu rentowności. W 

latach 2004-2005 wzrostu rentowności spodziewa 

się odpowiednio 26% i 27% firm, spadku � 5% i 

3% respondentów. 

 Wzrostu rentowności oczekują cztery sekcje 

PKD: �Poczta i telekomunikacja�, �Przetwórstwo 

przemysłowe�, �Handel i naprawy� oraz �Pozosta-

łe�. Ponadto w sekcji �Transport� odsetek firm 

oczekujących wzrostu rentowności równał się pro-

centowi firm prognozujących spadek tej wielkości. 

W trzech pozostałych sekcjach przeważył pesy-

mizm. W 2003 r. możliwy jest tam dalszy spadek 

rentowności, w tym najsilniejszy w �Górnictwie i 

kopalnictwie�.  

 Dla 46% respondentów jednym z najważniej-

szych celów w 2003 r. jest podniesienie zysku. Taki 

cel postawiło sobie zatem dwukrotnie więcej firm 

niż przedsiębiorstw oczekujących wzrostu rentow-

ności w tym roku. W grupie podmiotów, które jako 

główny cel wyznaczyły sobie wzrost zysków, 

zwiększenia rentowności spodziewa się tylko 31% 

jednostek, zaś jej spadku � 7% firm. 

 Jakość prognoz na lata 2004-2005 trudno jest 

ocenić. W wielu prognozowanych kategoriach 

odsetek przedsiębiorstw nie potrafiących ocenić 

kierunku ich zmian jest dość duży: w 2004 r. rośnie 

on do kilkunastu procent, w 2005 r. do dwudziestu 

kilku procent. 

 Duży odsetek respondentów, którzy nie są w 

stanie przewidzieć zmian sytuacji firmy w perspek-

tywie dwóch czy trzech lat wynika z nie prowadze-

nia badań w tak długim horyzoncie czasowym. 

Odnotujmy przykładowo, że aż 24% przedsię-

biorstw nie prognozuje popytu na okres dłuższy niż 

1 rok. Zauważmy przy tym, że do braku krótkoter-

minowych prognoz (kwartalnych, półrocznych, 

rocznych) w odniesieniu do popytu przyznaje się 

ok. 7% respondentów. Pozostałe przedsiębiorstwa 

prognozują na ogół trafnie.  

 Miesięczne prognozy popytu sprawdzają się w 

82% przypadków, kwartalne � w 78%, półroczne w 

67%, roczne w 57%. Prognozy na dwa lata w przód 

obarczone są największym błędem. Ich sprawdzal-

ność sięga zaledwie 42% przypadków. 
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PERSPEKTYWY BRANŻ 

 Rys. 118 zawiera opinie przedsiębiorstw na 

temat perspektyw ich branż w horyzoncie 2-3 let-

nim. Z danych wynika, że za najbardziej rozwo-

jową przedsiębiorstwa uznały branżę pocztowo-

telekomunikacyjną. W pozostałych branżach opi-

nie, co do perspektyw rozwoju były podzielone. Na 

tym poziomie agregacji wydaje się to jednak być 

naturalne. W agregacji wg 50 działów PKD brak 

jednoznacznych ocen był jednak również zauwa-

żalny. Tylko w 5 działach (z 38, które liczyły wię-

cej niż dwa przedsiębiorstwa) opinie o perspekty-

wiczności branży okazały się podobne. 

 W sumie ponad 57% respondentów uznało, 

że działa w branży o charakterze dojrzałym lub 

schyłkowym. Był to o 0,3 punktu większy odsetek 

firm niż w poprzednim roku. Zmiana jest zatem 

niewielka, może jednak sugerować, że przedsię-

biorstwa nie mają motywacji do rozwoju i pesymi-

stycznie oceniają nadchodzącą przyszłość. 
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Rys. 118 Perspektywy branż w ciągu najbliższych 2-3 lat 
(górny rysunek � cała próba, dolny rysunek � sekcje PKD) 

ZAGROŻENIA 

 W 2003 r. ankietowane przedsiębiorstwa 

najbardziej obawiają się spadku popytu � aż 

59% firm ma takie obawy, w tym 45% przedsię-

biorstw uznało, że redukcja popytu stanowi najpo-

ważniejsze zagrożenie, jakiego można oczekiwać. 

Prawie 45% próby obawia się również utraty 

płynności, w tym 22% firm nadało temu zjawisku 

najwyższą rangę. Nieco mniej, bo 39% responden-

tów za najpoważniejsze zagrożenie uznało spadek 

rentowności produkcji skierowanej na rynek krajo-

wy (w tym 16% określiło to zagrożenie za najbar-

dziej istotne).  W grupie eksporterów rozkład 

wagi zagrożeń jest podobny, co w całej próbie. 

Przedsiębiorstwa te najbardziej obawiają się spadku 

popytu (o takich zagrożeniach informuje 57% firm 

z tej grupy), następnie utraty płynności (43% jedno-

stek), pogorszenia rentowności produkcji na rynek 

krajowy (37% podmiotów) oraz spadku rentowno-

ści eksportu (32% firm). 
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Rys. 119 Najpoważniejsze zagrożenia w 2003 r. (na osi pio-
nowej odsetek przedsiębiorstw informujących o maksymal-
nie dwóch najpoważniejszych zagrożeniach) 

 

 Z porównania listy i skali zagrożeń, których 

respondenci obawiali się rok temu z danymi za 

2003 r. wynika, że problemy i ich skala prak-

tycznie nie zmieniły się. Największe zmiany odno-

towano w przypadku rentowności produkcji ekspor-

towej. Obawy, co do jej spadku w 2003 r. żywi 

bowiem o 8 punktów proc. mniej przedsiębiorstw 

niż w 2002 r. Nieco mniej groźna dla respondentów 
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wydaje się również być utrata płynności. Odsetek 

firm deklarujących takie obawy zmniejszył się o 4,5 

punktu. 

 W sześciu z ośmiu sekcji PKD, poza sekcją 

�Górnictwo i kopalnictwo� oraz �Pozostałe�, za 

najpoważniejsze zagrożenie respondenci uznali 

spadek popytu. Przedsiębiorstwa z sekcji �Górnic-

two i kopalnictwo� i �Pozostałe� najbardziej oba-

wiają się utraty płynności finansowej.  

PRZYCHODY 

 Przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek 

przychodów, przeważnie oceniały swoją sytuację 

ekonomiczną jako trudną i bardzo trudną (tak wy-

nikało z opinii 56% firm, w których przychody w 

2002 r. były niższe niż rok wcześniej). W pozosta-

łych przypadkach, pomimo spadku przychodów, 

przedsiębiorstwa oceniły swoją sytuację jako dosyć 

dobrą (42%) lub bardzo dobrą (3% firm). Nominal-

ny spadek przychodów odnotowało 20% klasy 

podmiotów znajdujących się w bardzo dobrej sytu-

acji i 45% firm oceniających swój status ekono-

miczny jako dosyć dobry. W grupie przedsię-

biorstw, które znajdowały się w trudnej oraz bardzo 

trudniej sytuacji nominalny spadek przychodów 

odczuło, odpowiednio: 65% oraz 90% responden-

tów. Mediana rozkładu dynamiki przychodów w 

klasie przedsiębiorstw oceniających swoją sytuację 

jako bardzo dobrą wyniosła 107,7%, zaś w klasie 

firm znajdujących się w dosyć dobrej sytuacji osią-

gnęła poziom 101%. W klasie skupiających re-

spondentów w trudnej sytuacji mediana rozkładu 

dynamiki przychodów wyniosła 92,6%, zaś w 

przedsiębiorstwach oceniających swoją kondycję 

finansową jako bardzo trudną � 82,6%. 

 Wzrost przychodów miał miejsce przede 

wszystkim w tych przedsiębiorstwach, w których 

sytuacja poprawiła się w sposób istotny � mediana 

rozkładu tego wzrostu wyniosła 108,8% (średnia 

119%). W grupie tej 79% respondentów uzyskało 

wzrost przychodów. W przedsiębiorstwach, które 

odnotowały tylko niewielką poprawę przychody 

wzrosły w 57% jednostek; mediana dynamiki przy-

chodów wyniosła 102,6% (średnia 106,2%). Wzro-

stu przychodów nie udało się uzyskać większości 

przedsiębiorstw (53%), w których kondycja nie 

zmieniła się (mediana rozkładu dynamiki przycho-

dów wyniosła tam 99,3%, średnia 98,9%). W fir-

mach, które odnotowały niewielkie pogorszenie 

sytuacji mediana rozkładu dynamiki przychodów 

osiągnęła poziom 93,8% (średnia 95,3%). Przycho-

dy spadły w 68% podmiotów tej grupy. W klasie 

przedsiębiorstw, w których sytuacja pogorszyła się 

w znacznym stopniu mediana rozkładu wyniosła 

78,8% (średnia 77,5%), a spadek dotknął 89% firm. 

Większość respondentów (62,5%), którzy nie byli 

w stanie jednoznacznie ocenić kierunku zmian 

sytuacji odnotowała spadek przychodów (mediana 

dynamiki wyniosła 96,8%, średnia 92,8%). 

 Respondenci, którzy nie odnotowali proble-

mów związanych ze zbyt niskim popytem uzyskali 

średnio znacznie wyższy wzrost przychodów niż 

reszta próby (mediana rozkładu przychodów w tej 

grupie wyniosła 107,8%, wobec 97,3% w firmach, 

gdzie niski popyt stanowił pewien problem).  

 W firmach, którym udało się zwiększyć po-

ziom produkcji na rynek krajowy, i, które uznały to 

za swój sukces, mediana rozkładu dynamiki przy-

chodów wyniosła 106,6%, wobec 94,9% w pozo-

stałych przedsiębiorstwach. W grupie responden-

tów, którzy za swoje osiągnięcie uznali wzrost 

eksportu mediana rozkładu dynamiki przychodów 

wyniosła 104,7%, wobec 95,8% w pozostałych 

przedsiębiorstwach. 

RENTOWNOŚĆ  

 Poziom rentowności był jednym z czynników 

decydujących o ocenie sytuacji przedsiębiorstwa. 

Większość respondentów, którzy ocenili swoją 

sytuację ekonomiczną jako bardzo dobrą (prawie 

98% tej grupy), wypracowała w 2002 r. zysk. Me-

diana rozkładu wskaźnika rentowności w tej klasie 
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wyniosła 8,1% (7% w 2001 r.). Średnia wartość 

tego wskaźnika spadła z 12,8% na 11,1%.  

 W przypadku grupy firm, które wystawiły 

sobie nieco gorsze, ale wciąż jeszcze �dosyć dobre 

oceny�, większa część respondentów odnotowała 

dodatni wynik finansowy brutto (88% firm). Me-

diana rozkładu wskaźnika rentowności w tej klasie 

wyniosła 2,5% (2,1% w 2001 r.). Średnia wartość 

tego wskaźnika zwiększyła się z 4,1% w 2001 r. na 

4,3% w 2002 r. 

 Wśród firm znajdujących się w trudnej sytu-

acji straty poniosło 52% grupy. Mediana rozkładu 

wskaźnika rentowności była ujemna i wyniosła 

minus 0,4% (+0,03% w 2001 r.). Średnia wartość 

wskaźnika w tej klasie spadła o 1,1 punktu do po-

ziomu minus 5%. 

 Pozostałe przedsiębiorstwa uznały swoją sytu-

ację za bardzo trudną. 78% tej grupy odnotowało 

straty. Mediana rozkładu wskaźnika rentowności w 

tej klasie wyniosła minus 8,4% (minus 7,5% w 

poprzednim roku). Średnia wzrosła o 0,4 punktu do 

poziomu minus 9,7%. 

 Respondenci, którzy odnotowali znaczną 

poprawę sytuacji ekonomicznej w stosunku do 

2001 r. uzyskali średnio prawie 4,5 punktowy 

wzrost rentowności brutto (mediana 4,6 punktu). 

Średni wzrost rentowności w grupie firm, które 

zadeklarowały niewielką poprawę sytuacji wyniósł 

4,8 punktu (mediana 1,7 punktu). W klasie przed-

siębiorstw, w których sytuacja istotnie się nie zmie-

niła odnotowano spadek rentowności � średnio o 

1,1 punktu (mediana minus 0,4 punktu). W grupie 

firm, które w 2002 r. zaobserwowały pogorszenie 

sytuacji średnia zmiana rentowności była ujemna i 

wyniosła: minus 6,6 punktu � w przedsiębior-

stwach, w których nastąpiło niewielkie pogorszenie 

i minus 6 punktów � w firmach, w których sytuacja 

pogorszyła się w znacznym stopniu. Respondenci, 

którym trudno było ocenić zmiany, jakie zaszły w 

2002 r. odnotowali średnio 0,3 punktowy wzrost 

rentowności (mediana minus 0,05 punktu). 

 Trzeba podkreślić, że sukcesy w postaci wzro-

stu efektywności gospodarowania, o których pisali-

śmy wcześniej, nie zawsze przekładały się na 

wzrost rentowności w rozumieniu: wzrost relacji 

wyniku finansowego brutto do kosztów uzyskania 

przychodów. Średni wzrost wskaźnika rentowności 

w grupie przedsiębiorstw, które poinformowały o 

poprawie efektywności był bowiem ujemny (-0,3 

pkt.proc.). W 45,8% przypadków odnotowano 

spadek tego wskaźnika. Nawet w przedsiębior-

stwach, które wzrost efektywności uznały za swój 

największy sukces połowa przedsiębiorstw miała 

niższą rentowność niż w 2001 r. 
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XXXIIIIII...   FFFIIINNNAAANNNSSSOOOWWWAAANNNIIIEEE   PPPRRRZZZEEEDDDSSSIIIĘĘĘBBBIIIOOORRRSSSTTTWWW...    ZZZAAADDDŁŁŁUUUŻŻŻEEENNNIIIEEE   KKKRRREEEDDDYYYTTTOOOWWWEEE...    SSSTTTOOOPPPYYY   PPPRRROOOCCCEEENNNTTTOOOWWWEEE...   

 

TRUDNOŚCI EKONOMICZNE W 2002 R. W OBSZA-

RZE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘ-

BIORSTW. 
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Rys. 120 Źródła problemów ekonomicznych przedsiębiorstw 
w 2002 r. Łączna ocena36 danego czynnika (lewa skala) i 
odsetek pełnej próby określający dany czynnik jako najważ-
niejszy (prawa skala).  

 

 W obszarze finansów przedsiębiorstw najpo-

ważniejszym problemem 2002 r., podobnie jak i w 

roku poprzednim, były występujące na szeroką 

skalę zatory płatnicze (Rys. 120). W rankingu 

źródeł trudności ekonomicznych kłopoty związane 

ze ściąganiem płatności od kontrahentów utrzymało 

się na drugim miejscu, ustępując jedynie skutkom 

spadku popytu krajowego. Z problemami z egzeku-

cją należności w różnej skali miało do czynienia 

prawie 90% badanych., dla co piątej firmy w próbie 

był to problem największy, a dla 44% responden-

tów � jeden z dwóch najpoważniejszych (Rys. 121).  

                                                           
36 Rankingi w tym rozdziale, odmiennie niż w rozdziale �Głów-
ne przyczyny trudności ekonomicznych�, skonstruowano w 
oparciu w oparciu o ocenę łączną oddziaływania danego czynni-
ka. Z tego powodu mogą występować różnice w kolejności 
czynników w prezentowanych zestawieniach. 
Ocena liczona jest według wzoru=5*liczba przedsiębiorstw 
nadających danemu czynnikowi rangę 1 (najważniejszą)+...+1* 
liczba przedsiębiorstw nadających danemu czynnikowi rangę 5 
(najmniej ważną). 

 Dość wyraźnie natomiast słabła siła oddzia-

ływania poziomu stóp procentowych. Zbyt wy-

soki poziom stóp procentowych zajął dopiero 

szóste miejsce w rankingu zasadniczych trudno-

ści ekonomicznych w 2002 r. Wysokość stóp pro-

centowych okazała się mniej istotnym problemem 

niż niski popyt krajowy, trudności z egzekucją 

należności, wysokie obciążenia z tytułu wpłat na 

ZUS, zakłócenia mechanizmów rynkowych, czy 

wahania kursu walut. Poziom stóp procentowych 

był jednym z dwóch najpoważniejszych źródeł 

kłopotów dla co czwartego ankietowanego, a pra-

wie 30% firm nie była w ogóle wrażliwa na poziom 

stóp procentowych (por. Rys. 121). 
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Rys. 121 Występowanie wybranych trudności ekonomicz-
nych w 2002 r. Oś pionowa: skumulowany udział grupy 
przedsiębiorstw określających istotność danego czynnika. 

 

 Warto przypomnieć, że w 2001 r., poziom 

stóp procentowych znajdował się jeszcze na czwar-

tym miejscu listy trudności ekonomicznych i był 

zasadniczym kłopotem dla co trzeciego z respon-

dentów.  
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Rys. 122 Oddziaływanie poziomu stóp procentowych w 2001 
i 2002 r. Oś pionowa: skumulowany udział grupy przedsię-
biorstw określających skalę problemów wywoływanych 
przez poziom stóp procentowych. 

 

 Przedsiębiorstwa zgłaszały trudności z pozy-

skaniem środków na finansowania działalności 

przedsiębiorstwa, jednak skala oddziaływania tych 

trudności na sytuację firmy była znacznie mniejsza 

niż innych czynników (niski popyt, słaba ściągal-

ność należności, obciążenie ZUS). Ostatecznie 

problem ten zajął dopiero 7 pozycję w rankingu 

barier � w odniesieniu do finansowania działalności 

inwestycyjnej i 8 � w odniesieniu do finansowania 

bieżącego. Brak środków na działalność inwesty-

cyjną w 2002 r. odczuwało w sumie 60% ankieto-

wanych, przy czym dla 23% fakt ten był zasadni-

czym źródłem (jednym z dwóch najważniejszych) 

trudności. Niewiele mniejszym problemem, jeśli 

porównywać łączną ocenę oddziaływanie czynnika, 

było pozyskanie funduszy na działalność bieżącą. 

Doświadczyła go łącznie nieco ponad połowa re-

spondentów, a dla 23% firm niedobór funduszy 

obrotowych był jednym z dwóch najistotniejszych 

czynników wpływających na ich sytuację ekono-

miczną. W porównaniu do sytuacji w 2001 r. skala 

problemów z finansowaniem inwestycji była po-

dobna, natomiast nieznacznie zmniejszyły się trud-

ności z finansowaniem działalności bieżącej. 

 Ograniczenie możliwości finansowania dzia-

łalności, w tym dostępu do źródeł zewnętrznych, 

wynika między innymi z pogorszenia się parame-

trów ekonomicznych, wiążącego się w ostateczno-

ści z utratą zdolności kredytowej. Brak zdolności 

kredytowej znalazł się w ostatniej, mniej istotnej 

ze względu na poziom oceny łącznej grupie trudno-

ści zgłaszanych przez badane firmy. W 2002 r. 

problem braku zdolności dotyczył 44% ankietowa-

nych, a w przypadku 19% przedsiębiorstw fakt 

nieposiadania w ocenie banków wiarygodności 

kredytowej (lub inne pozaodsetkowe bariery dostę-

pu do kredytów) był jednym z dwóch najistotniej-

szych źródeł trudności ekonomicznych. Na podsta-

wie innych wypowiedzi respondentów, dotyczą-

cych przyczyn powstrzymujących przed wykorzy-

staniem kredytów bankowych można jednak za-

uważyć, że w ciągu czterech lat bariera zdolności 

kredytowej nasiliła się (Rys. 151, str. 134). 

 W efekcie tak rozlegle występujących zatorów 

w rozliczeniach między przedsiębiorstwami poja-

wiają się zakłócenia płynności finansowej.  
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Rys. 123 Przejawy trudności ekonomicznych przedsiębiorstw 
w 2002 r. Łączna ocena37 danego czynnika (lewa skala) i i 
odsetek pełnej próby określający dany czynnik jako najważ-
niejszy (prawa skala). 

                                                           
37 Ocena liczona jest według wzoru=5*liczba przedsiębiorstw 
nadających danemu czynnikowi rangę 1 (najważniejszą)+...+1* 
liczba przedsiębiorstw nadających danemu czynnikowi rangę 5 
(najmniej ważną). 
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Problemy z utrzymaniem płynności były najpoważ-

niejszym i najczęściej wymienianym skutkiem 

trudności ekonomicznych, jakie pojawiły się w 

2002 r. w objętej badaniami próbie (Rys. 123). 

Zaburzenia płynności w różnej skali występowały u 

prawie trzech czwartych spośród ankietowanych, a 

dla 43% przedsiębiorstw był to jeden dwóch 

najistotniejszych problemów. 

 Wśród innych, negatywnych konsekwencji 

zdarzeń ekonomicznych 2002 r. wpływających na 

strategie finansowania przedsiębiorstw, wymienić 

można redukcje zasobów pieniężnych. Zmniej-

szenia zasobów pieniężnych dokonało łącznie 57% 

respondentów, a dla co czwartej firmy był to jeden 

z dwóch najbardziej dotkliwych skutków trudności 

ekonomicznych. Redukowanie zasobów pienięż-

nych znalazło się ostatecznie na 6 miejscu w zesta-

wieniu najpoważniejszych przejawów problemów 

przedsiębiorstw.  

 Sytuacja ekonomiczna postawiła wiele firm 

przed koniecznością poszukiwania środków fi-

nansowych poza instytucjami bankowymi. Cho-

ciaż ten problem zajął dopiero 9 miejsce na liście 

konsekwencji trudności ekonomicznych (na 15 

możliwości), to 55% badanych deklarowało, że 

było zmuszonych poszukiwać funduszy tą drogą. 

Co piąty respondent określił natomiast, że była to 

jedna z dwóch najbardziej istotnych konsekwencji 

problemów ekonomicznych firmy. 

 Odmowa kredytowania przedsiębiorstwa była 

rzadziej wymieniana wśród przejawów trudności 

gospodarczych minionego roku i znalazła się na 

jeszcze dalszym - 11 miejscu, w prezentowanym 

zestawieniu. Dla 21% ankietowanych był to jednak 

zasadnicze odbicie trudności, z jakimi borykali się 

w 2002 r. 
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Rys. 124 Występowanie wybranych przejawów trudności 
ekonomicznych w 2002 r. Oś pionowa: skumulowany udział 
grupy przedsiębiorstw określających istotność danego czyn-
nika. 

 W porównaniu z sytuacją w 2001 r. nie ob-

serwuje się wyraźniejszych zmian natężenia wy-

mienionych powyżej zjawisk. Widoczne jest jedy-

nie niewielkie zmniejszenie się zakresu problemów 

związanych z koniecznością redukcji zasobów 

pieniężnych oraz spadkiem płynności (Rys. 125).  
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Rys. 125 Występowanie wybranych przejawów trudności 
ekonomicznych w 2001 i 2002 r. Oś pionowa: skumulowany 
udział grupy przedsiębiorstw określających skalę problemów 
wywoływanych przez dany czynnik. 

 

 Skala problemów z utrzymaniem płynności 

finansowej była nadal znaczna i niewiele firm mo-

gło wpisać poprawę płynności na listę swoich osią-

gnięć minionego roku. W 2002 r. przedsiębiorstwa 
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stawiały raczej przede wszystkim na zwiększenie 

efektywności gospodarowania i na poprawę jakości 

wyrobów (Rys. 126). Takimi sukcesami mogło się 

poszczycić blisko 80% ankietowanych. 
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Rys. 126 Podstawowy sukces w 2002 r. Łączna ocena38 
danego czynnika (lewa skala) i odsetek pełnej próby określa-
jący dany czynnik jako najważniejszy (prawa skala). 

 Poprawa płynności, z dużo niższą oceną 

łączną, uplasowała się dopiero na 8 miejscu w ran-

kingu osiągnięć odniesionych przez ankietowane 

firmy w 2002 r. Ponad połowa badanych zaliczyła 

wprawdzie poprawę płynności do swoich sukcesów 

minionego roku, ale tylko niespełna 7% przedsię-

biorstw uznało ten fakt za swoje najważniejsze 

dokonanie. Wśród innych sukcesów związanych z 

finansowaniem działalności przedsiębiorstwa wy-

mieniały również poprawę wiarygodności i reduk-

cję stanu zadłużenia. Ranga tych osiągnięć była 

bardzo zbliżona do oceny poprawa płynności. 

 

 Ankietowane przedsiębiorstwa przewidywały, 

że problemy z utrzymaniem płynności będą się 

nadal utrzymywać. Łącznie 45% respondentów 

wpisała bowiem ryzyko utraty płynności na listę 

najpoważniejszych zagrożeń, jakie mogą wystąpić 

w 2003 r. (por. Rys. 127). Większe obawy, podob-

                                                           
38 Ocena skonstruowana według wzoru=5*liczba przedsię-
biorstw nadających danemu czynnikowi rangę 1 (najważniej-
szą)+...+1* liczba przedsiębiorstw nadających danemu czynni-
kowi rangę 5 (najmniej ważną) 

nie jak rok wcześniej, wiążą firmy jedynie z możli-

wością głębokiego spadku na swoje wyroby (spad-

ku popytu obawia się nadal blisko 60% firm).  
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Rys. 127 Dwa najpoważniejsze zagrożenia, jakich oczekują 
firmy w 2003 r. (oś pionowa: procent odpowiedzi w próbie, 
razem � udział przedsiębiorstw określających dane zagroże-
nie jako jedno z dwóch najpoważniejszych). 

 Utrzymujące się w próbie problemy z utrzy-

maniem płynności finansowej i niekorzystne per-

spektywy w tym obszarze powodują, że kontrola 

płynności finansowej jest wciąż jednym z naj-

istotniejszych zadań, którego realizacja jest wa-

runkiem przetrwania przedsiębiorstwa. Taką strate-

gię przyjęło 55% badanych podmiotów, stawiając 

sobie jako jedno z trzech najważniejszych zadań 

strategicznych na lata 2003-2004 właśnie zachowa-

nie płynności (Rys. 128). Cel ten najczęściej zaj-

mował jednak drugie, czy trzecie (w trzystopniowej 

skali) pod względem ważności miejsce. Jako prio-

rytetowe zadania strategiczne określano natomiast 

przeważnie wzrost obrotów, wzrost zysków (po 

ponad 20% odpowiedzi), przeżycie w trudnym 

okresie (ok. 18% odpowiedzi) oraz obrona pozycji 

rynkowej (13% wskazań). Zachowanie płynności 

finansowej jako najważniejsze zadanie do zrealizo-

wania do 2004 roku wskazało 13% respondentów, 

ale jako drugie w hierarchii ważności � już 24% 

przedsiębiorców. W przypadku płynności finanso-

wej były to wyniki zbliżone do wyników w roku 

poprzednim.  
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Rys. 128 Zadania strategiczna na lata 2003-2004. Słupki � 
udział w próbie przedsiębiorstw wyznaczających sobie okre-
ślone zadanie. Linia � ocena łączna istotności zadania skon-
struowana w oparciu o wyniki badań za 2001 i 2002 r. 

 

 

OCENA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP 

 

 Obserwujemy malejące zainteresowanie 

badanych przedsiębiorstw działaniami NBP w 

obszarze polityki pieniężnej. Wprawdzie nadal 

większość, bo prawie połowa ankietowanych, stara 

się na bieżąco śledzić komunikaty ogłaszane przez 

Radę Polityki Pieniężnej i przynajmniej raz w mie-

siącu analizuje decyzje NBP kształtujące politykę 

pieniężną (por. Rys. 129). Odsetek takich podmio-

tów zmniejszył się jednak w ciągu roku aż o 11 

punktów proc. W pozostałej grupie zainteresowanie 

problematyką polityki pieniężnej było mniejsze: raz 

na dwa, trzy miesiące komunikaty RPP analizowało 

14% firm, 8% respondentów - rzadziej niż raz na 

kwartał, a co 28% ankietowanych tylko sporadycz-

nie interesowało się decyzjami Banku Centralnego. 

Grupa firm, dla których informacje dotyczące poli-

tyki pieniężnej były w ogóle nieistotne, jest margi-

nalna - takie przypadki stanowiły jedynie 3% pró-

by.  
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Rys. 129 Częstotliwość analizowania komunikatów Rady 
Polityki Pieniężnej i materiałów NBP dotyczących polityki 
pieniężnej (oś pozioma: procent próby). 2001 i 2002 r. 

 W porównaniu do poprzednich wyników nie-

znacznie poprawiła się ocena polityki informa-

cyjnej NBP. Informacje podawane przez organy 

NBP według przeważającej opinii są zrozumiałe, 

chociaż nie zawsze właściwie rozpowszechniane. 

Żadnych problemów ze zrozumieniem komunika-

tów NBP nie miało 73% ankietowanych, czyli o 

ponad 5 pkt. proc. więcej niż przed rokiem (Rys. 

130). Co drugi przedsiębiorca w tej grupie miał 

jednak zastrzeżenia co do dostępności informacji. 

Pozostałe 27% podmiotów oceniało treść komuni-

katów już jako mało przystępną, w tym prawie 7% 

badanych miała ponadto problemy z dostępem do 

informacji. Istnienie problemów z dostępnością 

informacji publikowanych przez NBP w zakresie 

polityki pieniężnej sygnalizowało, podobnie jak 

przed rokiem, 33% respondentów. 
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Rys. 130 Ocena sposobu informowania o polityce pieniężnej 
(oś pozioma: procent próby). 2001 i 2002 r. 

 Przedsiębiorstwa prawidłowo przewidywały 

decyzje RPP dotyczące zmian poziomu stóp pro-

centowych. Prawie 91% przedsiębiorców spośród 

tych, którzy w 2002 r. obserwowali działania RPP, 

przeważnie trafnie prognozowało kierunek de-
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cyzji Rady w zakresie polityki stóp procento-

wych (por. Rys. 131).  
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Rys. 131 Przewidywania przedsiębiorstw dotyczące decyzji 
RPP na temat zmian stóp procentowych (oś pozioma: pro-
cent próby). 2001 i 2002 r. 

W próbie występowała także spora grupa podmio-

tów, które nie interesowały się na tyle problematy-

ką stóp procentowych, by formułować na ten temat 

własne prognozy. Odsetek przedsiębiorstw, o któ-

rych mowa powyżej, wzrósł w próbie w ciągu roku 

o prawie 4,5 pkt. proc. � do wysokości 33%. Tylko 

w przypadku 6% respondentów podejmowane w 

analizowanym okresie przez RPP decyzje były 

zwykle niezgodne z ich przewidywaniami. 

 Zdecydowanie większe problemy, niż z prze-

widywaniem decyzji RPP, miały badane przedsię-

biorstwa z prognozowaniem wysokości stóp ko-

mercyjnych od zaciąganych kredytów. W porówna-

niu z prognozami zmian stóp centralnych znacznie 

większa część nie konstruowała bowiem w ogóle 

własnych prognoz tej kategorii. Żadnych przewi-

dywań poziomu oprocentowania kredytów nie 

formułowało od 35% ankietowanych- w per-

spektywie rocznej, aż do 55% - w perspektywie 

24 miesięcy (por. Rys. 132). W grupie podmiotów 

nie prognozujących tej kategorii, w 40% przypad-

ków wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa takie 

nie korzystają z kredytów bankowych.  
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Rys. 132 Jakość prognozy stóp procentowych od zaciąganych 
kredytów w różnych horyzontach czasowych (oś pozioma: 
procent wskazań w grupie). 2002 r. 

Najbardziej trafne okazały się prognozy w krót-

szym horyzoncie czasowym, nie przekraczającym 3 

miesięcy - tu prawidłowe prognozy jest w stanie 

sformułować blisko 52% badanych. Wraz z wydłu-

żaniem się okresu prognozy trafność przewidywań 

jest coraz bardziej problematyczna. Prognozy two-

rzone z rocznym wyprzedzenie okazały się celne 

już tylko w 37% przypadkach. Przedsiębiorstwa nie 

mają najwyraźniej potrzeby tworzenia prognoz w 

dłuższym niż rok horyzoncie. Przewidywania na 

okres dwóch lat wprzód tworzyło bowiem jedynie 

45% przedsiębiorców i tylko w zaledwie 20% 

przypadków w próbie miały one wartość progno-

styczną. 

 W porównaniu z poprzednimi wynikami po-

prawiły się wyraźnie, i tak relatywnie dobre jak 

dotąd, notowania NBP w zakresie prowadzonej 

polityki pieniężnej (Rys. 134). W ciągu roku 

znacznie osłabiło się negatywne oddziaływanie 

stóp procentowych, kursu walutowego i inflacji. 

Nasiliła się natomiast krytyka polityki gospodar-

czej rządu, jednoznacznie negatywna pozostała 

nadal ocena polityki podatkowej. 

 Za najpoważniejszego wroga przedsiębiorczo-

ści w 2002 r., podobnie zresztą jak i w roku po-

przednim, został niemal jednogłośnie uznany sys-

tem podatkowy. Niszczący wpływ podatków na 

kondycję swojego przedsiębiorstwa odczuwało 

prawie 90% ankietowanych (por. Rys. 133). Na 
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kolejnych miejscach czynników niesprzyjających 

znalazły się: 

•  aktualna polityka rządu, której notowania 

wobec 2001 r. najbardziej się pogorszyły 

(63% ocen negatywnych w 2002 r., co 

oznacza przyrost wobec poprzednich wy-

ników aż o 18 pkt. proc.),  

•  poziom stóp procentowych (35% ocen 

negatywnych),  

•  kurs dolara (24% ocen negatywnych)  

•  i na piątym miejscu polityka NBP (20% 

ocen negatywnych).  

Jedynym czynnikiem w tym zestawieniu, w oce-

nach którego przeważały oceny dodatnie, był po-

ziom inflacji. Już połowa badanych oceniła jej 

oddziaływanie na kondycje swojego przedsiębior-

stwa pozytywnie (rok wcześniej takich firm było 

35%). Opinię, że inflacja ma wciąż wpływ nega-

tywny wyraziło zaledwie 8% podmiotów.  

 

88,4

63,5

35,1

24,1

19,8

7,7

7,3

33,1

31,7

19,6

55,5

34,2

22,0

19,6

19,5

50,5

11,1

36,8

5,2

7,5

0 20 40 60 80 100

podatki

polityka rządu

stopy procentowe

kurs USD

polityka pieniężna NBP

inflacja

destruktywny trudno powiedzieć pozytywny nie dotyczy  

Rys. 133 Wpływ określonych czynników na sytuację bieżącą 
przedsiębiorstw (oś pozioma: procent wskazań w grupie). 
2002 r. 

 Działania NBP w porównaniu z oddziaływa-

niem innych, wybranych czynników miały zatem 

najmniej destruktywny wpływ na sytuację przed-

siębiorstw. Co więcej, ocena polityki pieniężnej w 

stosunku do poprzednich wyników bardzo wy-

raźnie się poprawiła. Odsetek przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki polityki banku 

centralnego zmniejszył się w ciągu roku aż o poło-

wę (Rys. 134). Ubyło także krytycznych opinii o 

poziomie stóp procentowych. W 2002 r. poziom 

stóp procentowych miał negatywne oddziaływanie 

według 35% ankietowanych, grupa ta zmniejszyła 

się zatem w stosunku do poprzednich wyników aż o 

26 pkt. proc. 
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Rys. 134 Udział opinii negatywnych nt. oddziaływania okre-
ślonych czynników na sytuację bieżącą przedsiębiorstw w 
2001 i 2002 r. (oś pionowa: procent odpowiedzi w próbie, 
linią czerwoną oznaczono przyrost odsetka odpowiedzi 
negatywnych w pkt. proc. w ciągu roku).  

 

 Łączna ocena działań NBP w zakresie poli-

tyki pieniężnej, choć znacznie lepsza niż przed 

rokiem, nie była jednak jednoznaczna. W oce-

nach polityki NBP wystawionych przez responden-

tów było tyle samo głosów krytycznych, jak i pozy-

tywnych. Najczęściej jednak przedsiębiorcy w 

ogóle nie mieli własnej opinii na ten temat � nawet 

więcej niż co drugi ankietowany powstrzymał się 

od zdecydowanej oceny polityki banku centralnego. 

 Podobne jest oddziaływanie analizowanych 

powyżej czynników również na perspektywy roz-

woju przedsiębiorstw (Rys. 135). Najbardziej nie-

sprzyjający dla przyszłego rozwoju, podobnie jak 

dla sytuacji bieżącej przedsiębiorstw, okazał się 

poziom podatków, i ogólnie - polityka gospodarcza. 

W porównaniu do oddziaływania czynników na 

sytuację bieżącą, oddziaływanie tych samych czyn-

ników na możliwości rozwoju przedsiębiorstw 

oceniane jest nieco mniej negatywne, ale za to z 

większym stopniem niepewności.  
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Rys. 135 Wpływ określonych czynników na perspektywy 
rozwoju przedsiębiorstw (oś pozioma: procent wskazań w 
grupie).  

 

 

DOSTOSOWANIA STÓP PROCENTOWYCH. OCENA 

OFERTY KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. 

 

 W 2002 r. nastąpiło zmniejszenie skali reduk-

cji stóp procentowych NBP. Nie obserwujemy 

jednak zmniejszenia, i tak słabo ocenianej przez 

respondentów, skłonności banków komercyjnych 

do obniżania oprocentowania kredytów (pomijamy 

tu kwestię adekwatności skali obniżek oprocento-

wania). Uzyskane wyniki są w tym obszarze bardzo 

zbliżone do poprzednich rezultatów. Aż 39% ankie-

towanych, czyli podobnie jak przed rokiem, nie 

odczuło w 2002 r. efektów redukcji stóp procento-

wych, ponieważ kredytujące je banki nie obniża-

ły oprocentowania od udzielanych kredytów, 

mimo zmiany stóp procentowych NBP (Rys. 

136). Bardzo sztywne były także marże od kredy-

tów � aż 93% przedsiębiorstw informowało, że 

kredytujące je banki nie obniżały swoich marż po 

redukcji stóp centralnych. Problem z powstrzymy-

waniem się przez banki komercyjne od obniżek 

elementów kosztów kredytów tylko w nieznacznie 

mniejszym stopniu dotyczył nowo zawieranych 

umów kredytowych.  

 Nasiliło się natomiast zjawisko, jeszcze mar-

ginalnie występujące przed rokiem, a polegające na 

podnoszeniu przez banki komercyjne przy okazji 

regulacji stóp procentowych marż dla nowo udzie-

lanych kredytów. Udział przedsiębiorstw, które 

zaobserwowały takie zachowania banków wzrósł w 

ciągu roku ponad dwukrotnie - do poziomu 8%. 
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Rys. 136 Reakcja banków komercyjnych na obniżenie stóp 
procentowych przez NBP (oś pozioma: procent próby).  

 Elastyczność cen usług kredytowych ograni-

czana jest m.in. przez niewielkie możliwości nego-

cjacyjne, jakie mają kredytobiorcy w zakresie 

warunków cenowych umowy kredytowej. We-

dług opinii 76% respondentów banki nie są skłonne 

do poważnych ustępstw w kwestii wysokości opro-

centowania kredytu (por. Rys. 137). Około 70% 

firm z tej grupy (a 56% próby) przewiduje, że kre-

dytodawca może zgodzić się jedynie na nieznaczne 

zmiany oprocentowania. Istotny wpływ na wyso-

kość oprocentowania posiada 24% ankietowanych.  
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Rys. 137 Elastyczność banków komercyjnych w negocjacjach 
z kredytobiorcami. Ocena poszczególnych elementów umowy 
kredytowej (oś pozioma: procent próby). 
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Nieco większe szanse istnieją na uzyskanie niż-

szych prowizji i opłat. Ponad 31% badanych ocze-

kiwało bowiem, że banki zaakceptowałyby poważ-

niejsze zmiany tych punktów umowy. Najtrudniej 

jest negocjować warunki dotyczące zabezpieczeń 

kredytu. Na sukces negocjacyjny w tym obszarze 

umowy liczyło jedynie 23% respondentów, a we-

dług 33% bank zdecydowanie nie złagodziłby swo-

ich wymogów co do zabezpieczeń. Większą ela-

stycznością wykazują się banki w rozmowach na 

temat terminów spłaty zobowiązań kredytowych � 

prawie 44% przedsiębiorców oceniło, że może mieć 

wpływ na ostateczne warunki umowy w zakresie 

harmonogramu spłat.  

Tab. 101 Charakterystyka przedsiębiorstw a możliwości 
negocjowania z bankiem wysokości oprocentowania kredy-
tów. 

  

wpływ przedsiębiorstwa na 
wysokość oprocentowania 
kredytów  

 
ma duży 
wpływ 

nie ma wpły-
wu 

Wielkość zatrudnienia  
poniżej 100 osób 17,0 83,0
100,250 18,4 81,6
250,500 20,7 79,3
500,2500 32,2 67,8
powyżej 2500 42,1 57,9
 Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa 
Monopolista 10,0 90,0
Znaczący producent 33,7 66,3
Jeden z wielu 15,5 84,5
Standing finansowy przedsiębiorstwa na tle jego branży 
Dużo lepszy 37,5 62,5
Przeciętny 17,6 82,4
Dużo gorszy 17,6 82,4
Brak zdania 23,1 76,9
 Ocena własnej sytuacji ekonomicznej w 2002 r.  
Bardzo dobra 59,3 40,7
Dosyc dobra 26,5 73,5
Trudna 15,5 84,5
Bardzo trudna 15,4 84,6
 Intensywność procesów inwestycyjnych w 2002 r. 
Duże istotne inwestycje 27,6 72,4
Duże nieistotne inwestycje 30,6 69,4
Małe inwestycje 21,6 78,4
Ograniczono inwestycje 14,0 86,0
 Wielkość produkcji w stos. do progu rentowności operacyj-
nej 
Powyżej progu 34,1 65,9
Zbliżony do progu 20,3 79,7
Poniżej progu 11,5 88,5
 RAZEM w próbie 23,8 76,2

 Wpływ na wysokość oprocentowanie częściej 

miały przedsiębiorstwa większe, zatrudniające 

powyżej 500, zajmujące znaczącą pozycję na rynku 

(Tab. 101). Większe szanse na wynegocjowanie 

ceny kredyt miały podmioty będące w bardzo do-

brej kondycji ekonomicznej, realizujące duże pro-

jekty inwestycyjne. 

 Oceniając ogólne warunki umowy kredytowej 

w sumie 41% kredytobiorców uważało, że często 

uzyskuje kredyty na korzystniejszych niż standar-

towo warunkach (por. Rys. 138). W ciągu roku 

grupa ta nawet zwiększyła swój udział, przyrastając 

o ponad 4 pkt. proc. Na podstawie takich wyników 

można by zatem budować nieco lepszą ocenę moż-

liwości negocjacyjnych przedsiębiorstw niż ta za-

prezentowana powyżej. Ponadto, co czwarty spo-

śród ankietowanych uzyskiwał korzystniejsze kre-

dyty, choć jedynie sporadycznie. Co trzeci badany 

przyznał, że nigdy nie udało mu się wynegocjować 

lepszych warunków niż były określone w standar-

dowej umowie. Opinie, że warunki wykorzystywa-

nych kredytów są gorsze niż oferowane przeciętnie 

pojawiały się jedynie marginalnie.  
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Rys. 138 Udział przedsiębiorstw korzystających z kredytów 
na preferencyjnych warunkach w stosunku do standartowej 
oferty banków (oś pozioma: procent kredytobiorców). 2001 i 
2002 r. 

 Przedsiębiorstwa częściej korzystają z możli-

wości kształtowania warunków umowy kredytowej, 

jeśli tylko widzą szanse powodzenia negocjacji. 

Poza tym oczywiście łatwiej o pozytywny efekt 

rozmów z bankiem, jeśli prowadzi on elastyczną 

politykę wobec kredytobiorców. Prawie 80% 

przedsiębiorstw, które oceniły, że bank jest ela-
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styczny w decyzjach dotyczących ceny kredytu, 

często korzystało z kredytów na warunkach lep-

szych w stosunku do standartowej oferty. W grupie 

podmiotów, które oceniły kredytujące je banki jako 

mało elastyczne, już tylko 34% firm z dużą często-

tliwością uzyskiwało korzystniejsze dla siebie wa-

runki kredytowe.  
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Rys. 139 Udział przedsiębiorstw korzystających z kredytów 
na preferencyjnych warunkach w stosunku do standartowej 
oferty banków a ocena elastyczności kredytującego banku w 
zakresie oprocentowania kredytów (oś pozioma: procent 
kredytobiorców). 

 Do usztywnienia komercyjnych stóp procen-

towych przyczynia się także fakt, że banki nie 

konkurują w wyraźny sposób poziomem opro-

centowania kredytów. Skutkiem tego oferta ryn-

kowa zakresie ceny kredytu złotowego jest mało 

zróżnicowana. Tylko 11% ankietowanych dostrze-

gało, w większości jednak tylko umiarkowane, 

zróżnicowanie stawek procentowych w propozy-

cjach różnych banków (por. Rys. 140). Z opinii 

ankietowanych można wnioskować, że banki kon-

kurują obecnie przede wszystkim wymaganiami 

odnośnie zabezpieczeń i wysokością prowizji. 

Propozycje banków w tym obszarze jako względnie 

zróżnicowane oceniło odpowiednio 39% i 37% 

respondentów. Najbardziej widoczne wydaje się 

zróżnicowanie żądań co do zabezpieczeń, gdyż 

prawie 9% badanych oceniło, że dostrzega tu duże 

różnice.  

 W stosunku do poprzednich wyników obser-

wowany jest powolny, jednak zauważalny, proces 

ujednolicania ofert kredytowych sektora ban-

kowego. Zmniejsza się zróżnicowanie wszystkich 

elementów umowy kredytowej, a szczególnie, i tak 

już w opinii ankietowanych jednorodnego na rynku 

oprocentowania. Udział grupy przedsiębiorstw 

oceniających ofertę banków pod względem opro-

centowania kredytów jako zróżnicowaną zmalał w 

ciąg roku o ponad 4 pkt. proc. - do wysokości 11%. 
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Rys. 140 Ocena zróżnicowania ofert kredytowych w zakresie 
kredytu złotowego (oś pozioma: procent próby). 

 Chociaż oferta kredytowa banków jest stosun-

kowo zbliżona, większość, bo prawie 57% ankie-

towanych przedsiębiorstw (a 67% kredytobiorców 

w próbie, por. Rys. 141.), korzystała z usług kredy-

towych więcej niż jednego tylko banku.  
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Rys. 141 Liczba banków kredytujących przedsiębiorstwo (oś 
pozioma: procent próby). 

Można więc podejrzewać, że podstawą decyzji o 

pozyskiwaniu kredytów w kolejnych bankach ra-

czej nie są przesłanki wynikające z analizy atrak-

cyjności ofert kredytowych, szczególnie w zakresie 
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oprocentowania. Do pozyskiwania kolejnych kre-

dytodawców skłaniać mogą większe potrzeby kapi-

tałowe związane z realizacją poważnych projektów 

inwestycyjnych. Oceniając aktywność inwestycyjną 

badanych przedsiębiorstw przez odsetek firm prze-

prowadzających duże inwestycje � grupa podmio-

tów kredytowana przez więcej niż jeden bank byłą 

bardziej aktywna inwestycyjnie, niż inwestorzy 

finansujący swoją działalność w tylko jednym ban-

ku. Duże przedsięwzięcia pod względem nakładów 

przeprowadziła w 2002 r. prawie połowa inwesto-

rów współpracujących w zakresie kredytowania z 

większą liczbą kredytodawców (por. Rys. 142). 

Najmniejszą z kolei aktywnością inwestycyjną 

wykazały się firmy korzystające z usług kredyto-

wych tylko jednego banku - jedynie 30% z nich 

wykonało poważny projekt rozwojowy. Ponadto 

największa, w porównaniu z innymi klasami, część 

takich firm była zmuszona do ograniczenia lub 

nawet wstrzymania inwestycji w 2002 r.  
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Rys. 142 Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstwa w 2002 r. 
a liczba kredytujących je banków (oś pozioma: procent w 
grupie). 

 

 Pozyskiwanie nowych kredytodawców nie 

przeszkadza w utrzymywaniu z dotychczasowymi 

długotrwałych kontaktów. Średni okres współpracy 

z bankiem w zakresie kredytowania wyniósł w 

próbie 9 lat, ale aż 40% ankietowanych posiadało 

kontakty ponad dziesięcioletnie. Z Rys. 143 wynika 

też, że spora grupa firm nawiązała trwałą współpra-

cę z bankami na początku lat 90. 
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Rys. 143 Okres (w latach) współpracy z bankiem w zakresie 
kredytowania (oś pozioma: okres współpracy w latach, oś 
pionowa: procent próby).  

 Podsumowując, wyniki badań mogą sugero-

wać, że rynek bankowych usług kredytowych nie 

jest dostatecznie elastyczny. Banki często także nie 

z obniżają stawek procentowych w odpowiedzi na 

zmiany stóp NBP. Kredytobiorcy najczęściej nie 

mają możliwości negocjowania oprocentowania 

kredytów, ponadto dostępna oferta w zakresie kre-

dytu złotówkowego jest dość zbliżona. 

 

 

 WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH NA SYTUACJĘ 

PRZEDSIĘBIORSTW I POPYT NA KREDYT.  

 

 Obserwujemy malejący wpływ poziomu 

krajowych stóp procentowych na działalność 

inwestycyjną badanych przedsiębiorstw. Łącznie 

53% badanych inwestorów (a 43% pełnej próby) 

określiło wpływ stóp procentowych jako istotny, 

przy czym według niespełna 6% inwestorów wpływ 

stóp był wręcz decydujący (por. Rys. 144).  
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Rys. 144 Wpływ poziomu krajowych stóp procentowych na 
działalność inwestycyjną przedsiębiorstw (oś pozioma: pro-
cent podpopulacji przedsiębiorstw aktywnych inwestycyj-
nie). 2001 i 2002 r. 

Udział grupy inwestorów o wysokiej wrażliwość 

na poziom stóp procentowych zmniejszył się 

więc w ciągu roku aż o 10 pkt. proc. O podobną 

wielkość do poziomu 42% zwiększył się natomiast 

odsetek firm prowadzących działalność inwestycyj-

ną, a niezależnych (lub zależnych w niewielkim 

stopniu) od poziomu stóp.  

 Pozytywne efekty redukcji stóp procentowych 

w 2002 r. odczuła prawie połowa ankietowanych, 

głównie jako istotną obniżkę kosztów obsługi za-

dłużenia i poprawę wyników (około 31% odpowie-

dzi). Blisko 15% respondentów skalę tych zmian, 

choć korzystnych, określiło jako umiarkowaną. 

Ankietowani wskazywali również inne korzyści 

wynikające z obniżek oprocentowania: 

•  spadek oprocentowania ułatwił dostęp do 

kredytów, co umożliwiło przedsiębior-

stwom ubieganie się o nowe (często 

pierwsze w działalności firmy) kredyty, 

czy powiększenie wolumenu już wykorzy-

stywanych kredytów. 

•  powstałe wskutek obniżki obsługi zadłu-

żenia kredytowego oszczędności mogły 

zostać przesunięte do sfinansowania np. 

działalności inwestycyjnej 

•  poprawiła się elastyczność przepływów 

pieniężnych, również wskutek pośredniego 

działania efektu spadku oprocentowania 

odczuwanego przez kontrahentów przed-

siębiorstwa. Ten aspekt jest szczególnie 

istotny w sytuacji występowania poważ-

nych zatorów pieniężnych. 

•  łatwiejszy dostęp kontrahentów do finan-

sowania kredytowego umożliwiał realiza-

cję większych kontraktów i przyczynił się 

do wzrostu zamówień. 

Znaczna grupa, stanowiąca nieco ponad 50% próby 

nie odczuła jednak poważniejszych skutków obniż-

ki oprocentowania kredytów, bądź ze względu na 

fakt, że nie wykorzystują w ogóle kredytów ban-

kowych lub jedynie kredyty dewizowe, bądź ze 

względu na zbyt mały zakres zmiany stawek pro-

centowych. W otwartym pytaniu nt. efektów obniż-

ki oprocentowania kredytów w 2002 r. przedsię-

biorstwa sygnalizowały jednak także występowanie 

negatywnych zjawisk:  

•  banki wycofują się z kredytowania niektó-

rych branż (m.in. budownictwo, przemysł 

metalurgiczny, chemiczny, górnictwo). 

Przedsiębiorstwa działające w tych bran-

żach informowały więc o wzroście opro-

centowania, skłaniającym (zgodnie z in-

tencją kredytodawcy) do szybszej spłaty 

zobowiązań wobec banku. 

•  obniżając oprocentowanie banki jednocze-

śnie podnosiły swoje wymagania co do 

kredytobiorców, zaostrzając kryteria oceny 

zdolności kredytowej. Większą ostrożność 

ze strony banków w prowadzeniu polityki 

kredytowej wymusza też jakość portfela 

kredytowego banków. W warunkach nadal 

osłabionej koniunktury przedsiębiorstwom 

trudniej jest wypełnić te podwyższone 

wymagania banków. W efekcie, mimo 

spadku oprocentowania, kredyt stał się 

trudniej dostępny. Z badań wynika, że 

przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają 

się z odmową kredytowania przez banki, 

rośnie też udział grupy firm rezygnujących 

z finansowania kredytowego.  
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•  banki podnosiły marże i prowizje, rekom-

pensując sobie w ten sposób część utraco-

nych przychodów odsetkowych  

•  spadek stóp procentowych powiązany był 

z niekorzystnymi dla posiadaczy zobowią-

zań walutowych wahaniami kursów 

•  spadek stóp odczuwany był negatywnie 

również przez posiadaczy lokat banko-

wych 

 

 Efekt krańcowy dalszych ewentualnych re-

dukcji stóp procentowych może być coraz słabszy, 

tym bardziej, że przewidywany spadek tych stóp 

jest płytszy a główną barierą dostępności do kredy-

tów stają się czynniki pozaodsetkowe, takie jak 

brak zdolności kredytowej. Maleje udział grupy 

przedsiębiorstw twierdzących, że aktualny poziom 

cen kredytu jest barierą powstrzymującą realizację 

poważniejszych przedsięwzięć. W przeważającej 

większości przypadków spadek oprocentowania 

kredytów nie wyzwoliłby żadnych większych dzia-

łań.  

 Pewnej aktywizacji wskutek spadku kosztów 

kredytów można oczekiwać w grupie 28% bada-

nych, którzy sygnalizowali, że wstrzymują się z 

podjęciem poważniejszych przedsięwzięć do czasu 

obniżenia stóp procentowych (por. Rys. 145). 

Udział przedsiębiorstw, które mogłyby zareagować 

realizacją ważniejszych przedsięwzięć na zmiany 

stóp procentowych zmniejszył się wobec poprzed-

nich wyników o 6 pkt. proc. W przypadku łącznie 

21% podmiotów przedsięwzięciem takim byłoby 

zrealizowanie większej inwestycji. Inwestycje te 

najczęściej miałyby być finansowane kredytem 

bankowym. Jedynie 2% respondentów, mimo tań-

szego kredytu, pozyskałoby fundusze ze źródeł 

pozabankowych. Wśród firm zwlekających z pod-

jęciem poważniejszych działań do momentu spadku 

cen kredytów były też podmioty, które zamierzały 

zaciągnąć dodatkowe kredyty, jednak na inne cele 

niż inwestycyjne (stanowiły one około 6% próby).  
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Rys. 145 Rodzaj przedsięwzięcia z którym powstrzymują się 
przedsiębiorstwa w oczekiwaniu na trwały spadek ceny 
kredytu złotowego (oś pozioma: procent próby). 2001 i 
2002 r. 

 W przeważającej jednak części przypadków, 

stanowiących w sumie 67% badanej próby, obniżka 

cen kredytu złotowego może nie wywołać więk-

szych reakcji. 36% badanych wyjaśniło, że aktualny 

poziom stóp nie ograniczał działalności rozwojowej 

i nie powodował wstrzymywania realizacji żadnych 

większych przedsięwzięć do czasu obniżki cen 

kredytów. Natomiast pozostałe 31% respondentów 

nie czekało na obniżki stóp procentowych, gdyż nie 

planowało projektów, dla których konieczne byłoby 

dodatkowe finansowanie. 

 Sama obniżka stóp procentowych może oka-

zać się niewystarczająca aby wzrosło zainteresowa-

nie kredytem bankowym ze strony podmiotów 

gospodarczych. Najczęściej przewidywaną reakcją 

na ewentualny, trwały spadek oprocentowania kre-

dytów złotowych były raczej działania, których 

efektem nie będzie wzrost wolumenu wykorzysty-

wanych kredytów. Największa grupa ankietowa-

nych, stanowiąca prawie 37% próby, w ogóle nie 

zareaguje na zmiany poziomu stóp (por. Rys. 146).  
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Rys. 146 Reakcja w zakresie polityki finansowania działalno-
ści przedsiębiorstwa na znaczący i trwały spadek oprocento-
wania kredytów bankowych (oś pozioma: udział procentowy 
w próbie, słupek ciemny � skutek najważniejszy, słupek 
jasny � skutek drugi co do ważności). 

Podobnie jak w 2001 r. zainteresowanie obniżką 

oprocentowania kredytów złotowych przejawiają 

natomiast firmy korzystające z kredytów dewizo-

wych. Gdyby redukcja kosztów wykorzystania 

kredytów złotowych poprawiła konkurencyjność 

ich wykorzystania w stosunku do kredytów walu-

towych znaczna część przedsiębiorstw dokonałaby 

konwersji waluty wykorzystywanych kredytów. 

Taką decyzję jako pierwszą, w odpowiedzi na 

zmianę wysokości oprocentowania, podjęłoby bli-

sko 15% respondentów, a 4% firm � jako drugą. 

Łącznie więc 19% przedsiębiorstw starałoby się o 

przewalutowanie zadłużenia. Obniżka kosztów 

kredytu sporą grupę firm zachęciłaby do redukcji 

zadłużenia, szczególnie wobec partnerów handlo-

wych. Potwierdza to hipotezę o istnieniu poważnej 

potrzeby rozładowania zatorów płatniczych. Na 

spłatę zobowiązań handlowych zdecydowałoby się 

łącznie 24% badanych przedsiębiorstw, natomiast 

swoje zobowiązania wobec banków zredukowałoby 

w sumie 17% firm. W grupie 18% podmiotów 

spadek oprocentowania kredytów umożliwiłby 

zwiększenie majątku trwałego. Jedynie w sumie 9% 

ankietowanych byłoby zainteresowanych dodatko-

wymi kredytami, gdyby ich cena spadła. Pozostałe 

reakcje, takie jak wzrost należności handlowych, 

wzrost dywidend, czy spłata innych niż handlo-

wych, bądź kredytowych zobowiązań, wystąpiłyby 

marginalnie. 

 Przedsiębiorstwa nie spodziewają się obecnie 

wzrostu stóp procentowych. Gdyby on jednak na-

stąpił, wówczas najpoważniejszymi jego konse-

kwencjami, które dotknęłyby największą część 

przedsiębiorstw, byłoby pogłębienie się problemów 

ze ściąganiem zobowiązań w skutek pogorszenia 

się sytuacji dłużników firmy. Wystąpienia takiego 

scenariusza obawiało się łącznie około 37% ankie-

towanych (15% określiło ten efekt jako najbardziej 

dotkliwy, 22% - jako drugi z najpoważniejszych, 

por. Rys. 147). Problemem o znacznej skali mógłby 

okazać się także spadek popytu ze strony odbior-

ców przedsiębiorstwa, którzy znaczną część swoich 

zamówień finansują z kredytów. Scenariusz ograni-

czenia skali działalności był najczęściej wskazywa-

ny jako najbardziej prawdopodobny. Takie przewi-

dywania miało łącznie 30% firm, w tym według 

17% przedsiębiorstw byłby to najbardziej dotkliwy 

skutek wzrostu stóp. Pozostałe z możliwych konse-

kwencji wzrostu stóp procentowych miałyby od-

działywanie na dość zbliżoną grupę podmiotów. 
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Rys. 147 Najbardziej dotkliwe skutki hipotetycznego wzrostu 
oprocentowania kredytów (oś pozioma: udział procentowy w 
próbie, słupek ciemny � skutek najważniejszy, słupek jasny � 
skutek drugi co do ważności).  

 

Przedsiębiorstwa posiadające znaczne zobowiąza-

nia kredytowe mogą się spodziewać, że wzrost 

kosztów odsetkowych obniży ich płynność finan-

sową. W takiej sytuacji może się znaleźć 23% ba-
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danych firm, według których pogorszenie płynności 

będzie jednym z dwóch najbardziej dotkliwych 

skutków wzrostu oprocentowania kredytów. Zagro-

żenie dla realizowanych inwestycji w sytuacji 

wzrostu kosztów kredytów przewidywało 20% 

ankietowanych. Co czwarte przedsiębiorstwo oba-

wiało się, że wzrostowi oprocentowania mogą to-

warzyszyć niekorzystne zmiany kursów walut. 

 Jak wysoka powinna być zmiana kosztów 

kredytu, by była odczuwalna przez przedsiębior-

stwa? W porównaniu z poprzednimi wynikami 

obserwujemy słabnącą wrażliwość ankietowanych 

podmiotów na zmiany kosztów kredytów (Rys. 

148). Świadczyć o tym może mniejszy niż przed 

rokiem udział przedsiębiorstw reagujących na okre-

ślone zmiany wysokości oprocentowania (wizualnie 

jest to przesunięcie w dół linii na Rys. 148). Małe, 

jedno-, dwupunktowe różnice kosztów, podobnie 

jak w poprzednim roku, przez przedsiębiorstwa są 

praktycznie nieodczuwalne. Spadek wrażliwości 

widoczny jest szczególnie przy zmianach 

przekraczających 2 punkty. 
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Rys. 148 Efekt oddziaływania zmian kosztów kredytów 
złotowych. Oś pionowa � udział procentowy grupy przedsię-
biorstw określających wpływ zmiany o określonym kierunku 
jako duży, oś pozioma � skala zmian kosztów kredytów w 
punktach. linia przerywana � ocena wpływu w 2001 r., linia 
ciągła � ocena wpływu w 2002 r. 

 

Dopiero trzypunktowa obniżka kosztów kredytów 

miałaby zauważalny wpływ na sytuację przedsię-

biorstw. Efekty takiej redukcji odczułoby prawie 

15% ankietowanych, natomiast skutki spadku czte-

ropunktowego � już 38%. Charakterystyczną cechą 

oddziaływania kierunków zmian kosztów kredytu 

jest ich asymetria. Przedsiębiorstwa są bardziej 

wrażliwe na wzrost kosztów niż ich spadek - dwu-

punktowy wzrost tych kosztów wywołałby znaczą-

cy wpływ na sytuację niespełna 9% respondentów, 

podczas gdy podobnej skali spadek wpłynąłby 

zaledwie na 4% firm.  
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Rys. 149 Zmiana kosztów kredytów w punktach potrzebna 
by wywołać duży wpływ na sytuację przedsiębiorstwa (oś 
pozioma: udział procentowy w grupie). 
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Rys. 150 Wpływ zmiany kosztów złotowych kredytów ban-
kowych na aktualną sytuację przedsiębiorstwa (oś pionowa: 
skala zmian kosztów kredytów w punktach, oś pozioma: 
odsetek odpowiedzi). 
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DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW BANKOWYCH. 

 

 Prawie co drugie spośród badanych przedsię-

biorstw przyznało, że nie korzystało z kredytów 

bankowych lub korzystało z nich jedynie w mini-

malnym zakresie.  
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Rys. 151 Przyczyny nie korzystania, lub minimalnego wyko-
rzystania kredytów bankowych. Udział odpowiedzi w grupie 
przedsiębiorstw nie korzystających z kredytów, lub korzysta-
jących z nich w niewielkim stopniu. 1999 i 2002 r. 

Najczęstszym wytłumaczeniem niewielkiego wyko-

rzystania kredytów było niższe zapotrzebowanie 

na taki sposób finansowania (60% odpowiedzi), 

wynikające z samofinansowania się ze środków 

własnych (52% odpowiedzi), bądź z zastosowania 

innych, pozabankowych sposobów finansowania 

(8% odpowiedzi, Rys. 151). Jednak w pozostałych 

przypadkach (37% odpowiedzi) mamy już do czy-

nienia z sytuacjami, w których przedsiębiorstwa 

napotykały na barierę wykorzystania kredytów 

bankowych. Bariera ta powstawała zwykle wsku-

tek nieposiadania zdolności kredytowej. Takie 

wyjaśnienie podało ponad 22% przedsiębiorstw, 

które nie korzystały z kredytów. Udział przedsię-

biorstw, którym brak zdolności kredytowej nie 

pozwolił na wykorzystanie kredytów wzrósł w 

pełnej próbie z 2,6% w 1999 r. do blisko 10% w 

roku 2002, co świadczyć może z jednej strony o 

pogarszającej się w tym okresie sytuacji przed-

siębiorstw, ale też o rosnących wymaganiach 

banków co do oceny zdolności kredytowej. Słab-

nące oddziaływanie niższego poziomu stóp procen-

towych mogło się przyczynić do tego, że jedynie 

7% przedsiębiorstw niekorzystających w 2002 r. z 

finansowania kredytowego (a stanowiących zaled-

wie 3,2% pełnej badanej próby), informowało, że 

barierą dostępności kredytu było wysokie oprocen-

towanie. Niespełna 8% przedsiębiorstw przed wy-

korzystaniem kredytów powstrzymały inne nieko-

rzystne pozaodsetkowe warunki umowy kredyto-

wej.  

 Z odpowiedzi respondentów wynika, że nasi-

lają się trudności z uzyskaniem kredytu. Dyspo-

nujemy tu danymi porównawczymi jedynie za rok 

199939. W takim odniesieniu eskalacja tego zjawi-

ska jest bardzo wyraźna. Po pierwsze, widać że 

mniej przedsiębiorstw ubiegało się o finansowanie 

kredytowe (w 1999 r.- 87% badanych, w 2002 r. � 

o ponad 10 pkt. proc. mniej). Po drugie, przedsię-

biorstwa coraz częściej spotykają się z odmową 

kredytowania (Rys. 152). W 2002 r. co trzecia 

firma starająca się o kredyt uzyskała negatywną 

odpowiedź banku. W 1999 r. problem ten wystę-

pował na zdecydowanie mniejszą skalę, gdyż jedy-

nie 13% respondentów spotkało się z odmową 

kredytowania i to najczęściej pierwszy raz w histo-

rii działalności firmy. W grupie firm, które w 2002 

r. otrzymały odmowę kredytowania w przypadku 

13% podmiotów sytuacja taka miała miejsce po raz 

pierwszy, w 7% firm - wydarzała się sporadycznie, 

a w 13,5% - bardzo często. W porównaniu z wyni-

kami za rok 1999 udział grupy przedsiębiorstw 

informujących o częstym odrzucaniu wniosków o 

kredyt wzrósł o ponad 10 pkt. proc.  

 

                                                           
39 W latach 200-2001 zawieszono analizę tego zagadnienia w 
ramach badań ankietowych. 
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Rys. 152 Częstotliwość odrzucania wniosku kredytowego. Oś 
pozioma: udział odpowiedzi w grupie przedsiębiorstw ubie-
gających się o kredyt. 1999 i 2002 r. 

 

 Głównymi przyczynami odrzucania wniosków 

kredytowych w 2002 r. były kolejno: słaba płyn-

ność finansowa (42% wskazań w grupie firm, 

którym banki odmówiły kredytu), zbyt niska ren-

towność (27% wskazań) i niedostateczne zabez-

pieczenie przedstawiane przez potencjalnych kre-

dytobiorców (20% wskazań, Rys. 153).  
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Rys. 153 Przyczyny odrzucania wniosku kredytowego. Oś 
pozioma: udział odpowiedzi w grupie przedsiębiorstw, któ-
rym banki odmawiały kredytowania. 1999 i 2002 r.  

W roku 1999 banki najczęściej miały zastrzeżenia 

co do poziomu rentowności kredytobiorcy i to była 

zasadnicza przyczyna odmowy kredytowania. Na-

tomiast w 2002 r. wraz z narastaniem trudności 

płatniczych w sektorze przedsiębiorstw, ankietowa-

nym podmiotom najtrudniej było spełnić wymogi 

co do płynności finansowej. W 2002 r. niska płyn-

ność była uzasadnieniem odmownej decyzji banku 

w przypadku ponad 42% przedsiębiorstw, które 

spotkały się z odmową kredytowania (a 11% pełnej 

próby). Interesujące, że żadnemu z badanych przed-

siębiorstw banki nie zarzuciły słabego opracowania 

biznes-planu.  

 

 Wyniki badań ujawniają, że problem racjo-

nowania kredytów ze względu na profil działal-

ności kredytobiorcy występuje na bardzo po-

ważną skalę. Aż połowa przedsiębiorstw, którym 

banki odmówiły w 2002 r. kredytowania, a prawie 

15% wszystkich badanych, podejrzewała, że odrzu-

cenie wniosku kredytowego wynikało z wycofywa-

nia się banków z finansowania określonych sekto-

rów (Rys. 154). Jedynie co piąty z badanych, któ-

rym odmówiono kredytowania (a 6% próby), zde-

cydowanie określił, że odmowa kredytowania nie 

mogła mieć takiej przyczyny. Pozostałe 27% re-

spondentów nie miało jasnego zdania na ten temat 

(7% próby). 
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Rys. 154 Czy w opinii przedsiębiorstwa odmowa kredytowa-
nia może mieć związek z wycofywaniem się banków z kredy-
towania branży, w której działa przedsiębiorstwo. Udział 
odpowiedzi w pełnej próbie (ciemny słupek) i udział odpo-
wiedzi w grupie przedsiębiorstw, którym banki odmówiły 
kredytowania w 2002 r. 

 Na praktyki racjonowania kredytów skarżyły 

się najliczniej przedsiębiorstwa działające w branży 

budowlanej. Niekorzystne prognozy tego rynku 

(zapaść na rynku wiążąca się m.in. z likwidacją ulg 

budowlanych i projektem podwyższenia VAT na 

materiały i usługi budowlane) powodowały, że 
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przedsiębiorstwa budowlane zaliczane były przez 

banki do grupy podwyższonego ryzyka. Odmowę 

kredytu w związku z polityką wycofywania się 

banków otrzymało co czwarte przedsiębiorstwo 

budowlane. Stanowiły one 20% wszystkich firm, 

które doświadczyły takiego postępowania banków. 

Podejrzenia, że trudności z uzyskaniem kredytu 

mogły mieć związek z praktyką unikania kredyto-

wania określonego sektora miały też przedsiębior-

stwa przemysłu ciężkiego (maszynowy, metalur-

giczny) i chemicznego, ale też przedsiębiorstwa 

branży handlu hurtowego, spożywcze, odzieżowe. 

 

Tab. 102 Działy, w których występują trudności z uzyska-
niem kredytu ze względu na rodzaj działalności. 2002 r. 

dział EKD 

procent od-
mów kredytu 
w danej sekcji 
związanych z 
wycofywaniem 
się banków 

udział liczbo-
wy sekcji w 
grupie firm, 
którym od-
mówiono 
kredytu ze 
względu na 
profil działal-
ności 

Budownictwo 84,2 19,8

Handel hurtowy i komisowy 
z wyjątkiem handlu pojaz-
dami mech. 69,2 11,1

Produkcja maszyn i urzą-
dzeń. gdzie indziej nie 
sklasyfikowana 57,1 9,9

Produkcja metali 100,0 8,6

Produkcja wyrobów che-
micznych 53,8 8,6

Produkcja artykułów spo-
żywczych i napojów 33,3 7,4

Produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego 71,4 6,2

Produkcja odzieży i wyro-
bów futrzarskich 66,7 4,9

Pośrednictwo finansowe. z 
wyjątkiem ubezpieczeń i 
funduszów emeryt.rentowe 100,0 2,5

Produkcja wyrobów gumo-
wych i z tworzyw sztucz-
nych 66,7 2,5

Produkcja wyrobów z 
surowców niemetalicznych 
pozostałych 66,7 2,5

Sprzedaż. obsługa naprawa 
pojazdów mech. i motocy-
kli. sprzedaż detaliczna 
paliw 50,0 2,5

Włókiennictwo 50,0 2,5

 

 

STOPY PROCENTOWE, DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW 

BANKOWYCH A WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE. 

 

 Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające poni-

żej 100 pracowników i stanowiące około 23% pró-

by) w 2002 r. hipotetycznie były mniej wrażliwe 

na zmiany poziomu kosztów kredytów niż przed-

siębiorstwa duże. Wpływ wzrostu kosztów kredytu 

np. o 3 punkty na sytuację ekonomiczną swojego 

przedsiębiorstwa odczułoby 13% firm małych a aż 

27% podmiotów dużych (Rys. 155). 
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Rys. 155 Efekt oddziaływania zmian kosztów kredytów 
złotowych na sytuację ekonomiczną małych (poniżej 100 
pracowników) i dużych przedsiębiorstw. Oś pionowa � udział 
procentowy grupy przedsiębiorstw określających wpływ 
zmiany o określonym kierunku jako duży, oś pozioma � 
skala zmian kosztów kredytów w punktach. 2002 r. 

 

 Natomiast nieco silniejszy był wpływ po-

ziomu stóp procentowych na działalność inwe-

stycyjną przedsiębiorstw mniejszych (zatrudnia-

jących poniżej 100 pracowników) niż wśród firm o 

większym zatrudnieniu. Prawie 60% małych pod-

miotów określiło znaczenie stóp procentowych w 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako przy-

najmniej istotne, jeśli nie decydujące, podczas gdy 

w grupie dużych jednostek podobnej odpowiedzi 

udzieliło niespełna 52%. Małe firmy, częściej niż 

przedsiębiorstwa o większym zatrudnieniu, nie 
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potrafiły określić jednoznacznie wpływu poziomu 

stóp procentowych (Rys. 156). 
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brak opinii chociaż jest inwestorem  

Rys. 156 Wpływ poziomu krajowych stóp procentowych na 
działalność inwestycyjną w grupie małych (zatrudniających 
poniżej 100 pracowników) i dużych przedsiębiorstw (oś 
pozioma: procent podgrupy przedsiębiorstw aktywnych 
inwestycyjnie). 2002 r. 

 

 Problem braku zdolności kredytowej w 

nieco większym stopniu dotyczył przedsiębiorstw 

mniejszych, zatrudniających poniżej 250 pracow-

ników, ale też nieliczną grupę największych 

podmiotów (Rys. 157). W każdej z tych klas nawet 

więcej niż co czwarty ankietowany określił, że nie 

korzystał z kredytów bankowych ze względu na 

nieposiadanie w ocenie banków zdolności kredyto-

wej. Podmioty mniejsze częściej też wskazywały na 

barierę cenową wykorzystania kredytów i inne 

niekorzystne pozaodsetkowe warunki umowy kre-

dytowej. 
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Rys. 157 Przyczyny nie korzystania, lub minimalnego wyko-
rzystania kredytów bankowych a wielkość zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie40. Podgrupa przedsiębiorstw nie korzysta-
jących z kredytów, lub korzystających z nich w niewielkim 
stopniu. 2002 r. 

                                                           
40 Uwaga: grupa przedsiębiorstwa zatrudniających ponad 2500 
pracowników stanowiła zaledwie 4,6% próby. 

 Ze słabszą oceną zdolności kredytowej w 

grupie największych i najmniejszych przedsię-

biorstw mogą wiązać się większe trudności tych 

grup związanych z pozyskiwaniem finansowania 

kredytowego (Rys. 158).  
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Rys. 158 Częstotliwość odrzucania wniosku kredytowego a 
wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Oś pozioma: 
udział odpowiedzi w grupie przedsiębiorstw ubiegających się 
o kredyt. 2002 r. 

Problemy z uzyskaniem kredytu najczęściej miały 

przedsiębiorstwa największe, o zatrudnieniu prze-

kraczającym 2,5 tys. osób, choć należy pamiętać, że 

jednostki takie stanowiły łącznie zaledwie 4,6% 

próby. Spośród tych największych podmiotów 

prawie 30% podmiotów ubiegających się o kredyt 

często spotykało się z odmową banku. W pozosta-

łych klasach wydzielonych ze względu na poziom 

zatrudnienia widoczna jest zależność, zgodnie z 

którą wraz ze spadkiem zatrudnienia rośnie udział 

przedsiębiorstw uskarżających się na powtarzające 

się odmowy kredytowania. Częste odrzucanie 

wniosków kredytowych zdarzało się 18% firm w 

grupie podmiotów o zatrudnieniu mniejszym niż 

100 pracowników, a tylko niespełna 10% firm o 

zatrudnieniu z przedziału 500-2500 osób.  

 

 Wielkość zatrudnienia nie różnicowała w 

wyraźny sposób przyczyn, dla których banki od-

mawiały kredytowania. Z Rys. 159 wynika jedynie, 

że np. przedsiębiorstwom największym banki czę-

ściej zarzucały niską rentowność, rzadziej nato-
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miast miały kłopoty z odpowiednim zabezpiecze-

niem kredytu.  
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Rys. 159 Przyczyny odrzucania wniosku kredytowego a 
wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Oś pozioma: 
udział odpowiedzi w grupie przedsiębiorstw, którym banki 
odmawiały kredytowania. 2002 r. 

 

 

POSTĘPOWANIE BANKÓW WOBEC PROBLEMÓW 
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH KREDYTOBIOR-
CÓW. 
 

 W badanej próbie nie obserwujemy masowe-

go i natychmiastowego wycofywania się banków 

z kredytowania przedsiębiorstw przeżywających 

trudności ekonomiczne. W 2002 r. około 23% 

badanych przedsiębiorstw korzystało z kredytów i 

jednocześnie odnotowało występowanie proble-

mów ekonomicznych. Wypowiedzenie umowy 

kredytowej otrzymało 21 przedsiębiorstw, co sta-

nowiło 3,7% wszystkich badanych, a 16% kredyto-

biorców znajdujących się w trudnej sytuacji eko-

nomicznej. Potwierdzeniem trudnej sytuacji tych 

przedsiębiorstw była krytyczna samoocena własnej 

kondycji. Banki podejmowały zwykle wiele równo-

ległych działań wobec kredytobiorców, których 

kondycja się pogarszała (Tab. 103). Najczęściej 

bank inicjował z takim kredytobiorcą negocjacje w 

sprawie zabezpieczeń i dalszej obsługi długu. O 

prowadzeniu takich negocjacji poinformowało 

łącznie 53% przedsiębiorstw (a 12,4% pełnej pró-

by).  
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Rys. 160 Reakcje banku kredytującego na wystąpienie po-
ważnych problemów finansowych przedsiębiorstwa. Przed-
siębiorstwo mogło podać kilka odpowiedzi. Oś pozioma: 
udział w pełnej próbie i w grupie przedsiębiorstw mających 
poważne problemy ekonomiczne w 2002 r. przedsiębiorstw 
obserwujących określone zachowania banku kredytującego. 

Tab. 103 Typologia reakcji banków wobec kredytobiorcy w 
sytuacji wystąpienia poważnych problemów finansowych 
kredytobiorcy.  

 
udział przedsiębiorstw wobec których 
banki podjęły określone działania: 

kombinacje 
działań banków 
(opis poniżej 
tabeli) 

udział w % w 
grupie przedsię-
biorstw mających 
problemy 

udział w % w 
pełnej próbie 

1 8,9 2,1 
12 12,6 3,0 
123 14,1 3,3 

1234 3,7 0,9 
13 5,9 1,4 

134 3,7 0,9 
2 2,2 0,5 

23 2,2 0,5 
3 5,2 1,2 
34 2,2 0,5 

4 3,7 0,9 
inne kombinacje 
reakcji 6,7 1,6 

brak reakcji 22,2 5,2 
brak danych 6,7 1,6 

RAZEM 100,0 23,5 
 
1 - bank rozpoczął negocjacje w sprawie zabezpieczeń i dalszej 
obsługi długu  
2 - podjęto decyzję o wspólnym monitorowaniu sytuacji przed-
siębiorstwa 
3 - bank zmniejszył kwotę kredytu 
4- -bank wypowiedział umowy kredytowe 
5 - bank zachował się inaczej 
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 Decyzję o monitorowaniu sytuacji dłużnika 

podjęto w stosunku do 37% podmiotów spośród 

przedsiębiorstw popadających w trudności finan-

sowo-ekonomiczne (9% próby). W stosunku do 

podobnej pod względem wielkości grupy banki 

zdecydowały już jednak o obniżeniu kwoty przy-

znanego kredytu. W przypadku sporej grupy kredy-

tobiorców, stanowiącej łącznie 22% firm przeżywa-

jących kryzys (a 5,2% próby), banki nie wystąpiły z 

inicjatywą renegocjacji warunków umowy kredy-

towej, pomimo trudnej sytuacji dłużnika.
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XXXIIIIIIIII...   WWWYYYBBBRRRAAANNNEEE   MMMEEECCCHHHAAANNNIIIZZZMMMYYY   KKKSSSZZZTTTAAAŁŁŁTTTOOOWWWAAANNNIIIAAA   OOOCCCZZZEEEKKKIIIWWWAAAŃŃŃ    

 

WSKAŹNIK WZROSTU CEN WYROBÓW I USŁUG 

KONSUMPCYJNYCH 

 Poniższa tabela przedstawia oczekiwania 

przedsiębiorstw odnośnie kształtowania się inflacji 

(rok do roku) w latach 2003 � 2005. Wyraźna więk-

szość ankietowanych uważa, że wskaźnik CPI w 

ciągu najbliższych lat pozostanie bez zmian. 

Tab. 104 Prognozy inflacji na lata 2003 � 2005. 

 

 

Najmniejszą frakcję stanowią firmy spodziewa-

jące się wzrostu tego wskaźnika. Zgodnie z intu-

icją, w miarę wzrostu horyzontu prognozy wzrasta 

liczba firm mających trudności we wskazaniu, 

właściwych ich zdaniem, tendencji inflacyjnych. 

Wśród przedsiębiorstw prognozujących inflację w 

2003 r. zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią 

podmioty spodziewające się, że wskaźnik ten usta-

bilizuje się na poziomie zbliżonym do roku 2002. Z 

kolei z przedstawionych opinii dotyczących inflacji 

w 2004 r. można odnieść wrażenie, że firmy raczej 

biorą pod uwagę możliwy nieznaczny wzrost CPI. 

Świadczy o tym ponad dwukrotny wzrost (w po-

równaniu z 2002 r.) firm oczekujących wzrostu 

inflacji, jak również niemalże dwukrotny spadek 

udziału firm spodziewających się jej spadku. 

 Tab. 105 zawiera informację dotyczącą zdol-

ności przedsiębiorstw w zakresie prognozowania 

inflacji (w różnym horyzoncie). 

Tab. 105 Zdolność prognostyczna przedsiębiorstw odnośnie inflacji. 

Horyzont        trafna                   nietrafna                      brak prawidłowości                           nie prognozuje 

Miesiąc 37,7% 1,8% 6,7% 53,7% 

Kwartał 37,4% 2% 8,6% 52% 

Półrocze 35,5% 1,8% 13,9% 48,8% 

Rok 40,6% 2,7% 19,8% 36,9% 

2 lata 18,1% 2,7% 19,2% 60% 

 

Analizując tą tabelę, należy stwierdzić, że znacz-

na część przedsiębiorstw nie prognozuje w ogóle 

inflacji. Wyjątek stanowią prognozy w horyzoncie 

1 roku, z których to trafności firmy są najbardziej 

zadowolone. Za trafne uważa je niemal 41% 

wszystkich firm, co stanowi zarazem 64% wśród 

firm deklarujących sporządzanie prognoz. General-

nie, jeżeli już firma decyduje się prognozować 

inflację, to jest zadowolona z ich jakości (za wyjąt-

kiem horyzontu 2-letniego). Ponadto, odsetek 

stwierdzających brak prawidłowości w trafności 

prognoz wzrasta systematycznie wraz z wydłuża-

niem horyzontu prognozy.  

 O wpływie aktualnej inflacji na sytuację bie-

żącą oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstw 

informuje Tab. 106. Fakt, że obecny poziom infla-

    Rok                 Wzrost                   Bez zmian                      Spadek                         Trudno powiedzieć 

2003 2,2% 72,2% 17,8% 7,9% 

 

2004 4,8% 64,8% 9,5% 20,9% 

 

2005 3,7% 61,5% 6,7% 28,1% 
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cji wpływa korzystnie na sytuację bieżącą firmy 

potwierdza ponad połowa uczestników ankiety 

(50,5%). Mniej więcej tyle samo przedsiębiorstw 

(ponad 48%) utrzymuje tą opinię w odniesieniu do 

ich przyszłej sytuacji. Ponadto, zwraca uwagę dość 

niski odsetek przedsiębiorstw określających wpływ 

obecnego poziomu inflacji na bieżącą oraz przyszłą 

sytuację jako destruktywny. W porównaniu z bada-

niem ubiegłorocznym należy stwierdzić, że wyraź-

nie spadł odsetek firm mających problem z ocenie-

niem wpływu aktualnej inflacji na ich własną kon-

dycję. Rok wcześniej to właśnie grupa niezdecy-

dowanych stanowiła największą frakcję. 

Tab. 106 Wpływ aktualnej inflacji na bieżącą oraz przyszłą sytuację firm. 

     sytuacja              destruktywny              pozytywny                    trudno powiedzieć                   nie dotyczy 

Bieżąca 7,7% 50,5% 34,2% 7,5% 

Przyszła 7,1% 48,4% 38,2% 6,4% 

 

 

KURS DOLARA 

 Tab. 107 przedstawia, deklarowaną przez 

przedsiębiorstwa, zdolność prognozowania kursu 

dolara w przekroju różnych horyzontów czaso-

wych. Zwraca uwagę fakt, że więcej firm pro-

gnozuje kurs dolara niż wskaźnik CPI (za wy-

jątkiem prognoz w horyzoncie rocznym). Po-

twierdzeniem powszechnie uznanego faktu związa-

nego z trudnościami sporządzania zadawalających 

prognoz kursu dolara, jest stosunkowo niski odse-

tek firm (mniejszy w porównaniu z prognozami 

inflacji) deklarujących trafność swoich prognoz. Z 

tych samych powodów frakcja firm, nie znajdują-

cych żadnej prawidłowości w trafności swoich 

prognoz, jest dość znaczna (wyraźnie większa, przy 

każdym horyzoncie prognozy, niż w przypadku 

prognoz CPI). 

 W świetle wyników ankiety należy przyznać, 

że wpływ aktualnego poziomu kursu dolara może 

być destruktywny z punktu widzenia bieżącej sytu-

acji przedsiębiorstw. Twierdząco na te pytanie 

odpowiedziało 24% respondentów. Ponadto, więcej 

firm ocenia obecny kurs jako destruktywny niż 

oddziałujący pozytywnie na bieżącą oraz przyszłą 

sytuację firmy� por.  

Tab. 108. Należy jednak podkreślić, że w zeszło-

rocznym badaniu odsetek firm doszukujących się 

negatywnych efektów działania kursu na własną 

kondycję był wyraźnie wyższy (była to dominująca 

opcja odpowiedzi).  

Tab. 107 Zdolność prognostyczna przedsiębiorstw odnośnie kursu dolara. 

Horyzont           trafna                     nietrafna                     brak prawidłowości                        nie prognozuje 

Miesiąc 31,3% 3,6% 23,8% 41,3% 

Kwartał 20,3% 5,8% 33,4% 40,9% 

Półrocze 14,1% 6,6% 37,8% 41,5% 

Rok 11,7% 7,7% 39,4% 41,2% 

2 lata 6% 5,3% 28,9% 59,8% 

 

Tab. 108 Wpływ aktualnego kursu dolara na bieżącą oraz przyszłą sytuację firm. 

     sytuacja              destruktywny                    pozytywny                     trudno powiedzieć                nie dotyczy   

Bieżąca 24,1% 19,6% 19,6% 36,8% 

Przyszła 19,3% 16,6% 28,4% 35,8% 
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CENY WŁASNYCH WYROBÓW I USŁUG 

 Tab. 109 zawiera wyniki ankiety dotyczące 

przewidywań, możliwych do uzyskania przez fir-

my, cen na własne wyroby i usługi. Zdecydowana 

większość respondentów próbuje tworzyć prognozy 

w tym względzie, co więcej, przeważająca część 

firm tworzących takie prognozy jest zadowolona z 

ich jakości. W porównaniu z opiniami formułowa-

nymi rok wcześniej, więcej firm jest zadowolonych 

z jakości swoich prognoz, oraz mniejszy udział 

stanowią przedsiębiorstwa wyrażające niezadowo-

lenie z jakości swoich prognoz. 

 

Tab. 109 Zdolność prognostyczna przedsiębiorstw odnośnie możliwych do uzyskania cen własnych wyrobów i usług. 

Horyzont        trafna                   nietrafna                      brak prawidłowości                           nie prognozuje 

Miesiąc 77,2% 1,3% 9,7% 11,9% 

Kwartał 74,5% 1,5% 12,5% 11,6% 

Półrocze 66,5% 2,2% 21,5% 10,8% 

Rok 54% 3,3% 29,7% 13% 

2 lata 34% 2,9% 30,9% 32,2% 

 

PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU 

 Tab. 110 przedstawia oczekiwania przedsię-

biorstw, odnośnie ogólnej sytuacji kraju w latach 

2003 � 2005, przy czym bazą porównawczą był 

zawsze rok poprzedzający okres formułowania 

przewidywań. Generalna konkluzja jest taka, że 

przedsiębiorstwa oczekują sukcesywnej popra-

wy sytuacji gospodarczej w ciągu nadchodzą-

cych lat. Świadczy o tym systematyczny wzrost (w 

kolejnych latach) odsetka firm oczekujących po-

prawy, a także spadek liczebności grupy przedsię-

biorstw przewidujących pogorszenie sytuacji.  

 Tab. 111 zawiera wyniki ankiety dotyczące 

zdolności prognostycznej przedsiębiorstw w zakre-

sie koniunktury gospodarczej. Odsetek firm, które 

nie formułują w ogóle oczekiwań odnośnie ko-

niunktury, jest podobny jak w przypadku kursu 

dolara, jednak niższy niż w przypadku inflacji.

Tab. 110 Prognozy ogólnej sytuacji kraju w latach 2003-2005. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 111 Zdolność prognostyczna przedsiębiorstw odnośnie koniunktury gospodarczej kraju. 

Horyzont        trafna                   nietrafna                      brak prawidłowości                           nie prognozuje 

Miesiąc 41,5% 2,6% 16,8% 39,2% 

Kwartał 39,1% 2,7% 19,7% 38,4% 

Półrocze 32,7% 3,5% 25,7% 38,2% 

Rok 26,8% 4,2% 33% 36% 

2 lata 14,1% 3,3% 33% 49,5% 

 

    Rok                 Lepiej                    Bez zmian                      Gorzej                          Trudno powiedzieć 

2003 2,4% 65,7% 19% 12,9% 

 

2004 10,7% 51,5% 7,9% 30% 

 

2005 22,3% 33,8% 3,4% 40,5% 
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XXXIIIVVV...   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIEEE   CCCEEENNNOOOWWWEEE   

 

Z ankiety wynika, że przedsiębiorstwa najczę-

ściej analizują ceny swoich głównych produktów 

(pod kątem adekwatności do zmieniających się 

realiów) nieregularnie � zob. Rys. 161. Takie 

zachowanie deklaruje prawie 25% ankietowanych 

przedsiębiorstw. Niewiele ustępującą pod wzglę-

dem liczebności grupę, stanowiły przedsiębiorstwa 

weryfikujące cenę miesięcznie (23%), zaś 17% 

przedsiębiorstw analizuje ceny swoich towarów 

kwartalnie. W porównaniu z wynikami badań z 

ubiegłego roku, mamy do czynienia z bardzo zbli-

żonym rozkładem odpowiedzi. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

codziennie

co tydzień

co miesiąc

kw artalnie

rocznie

nieregularnie

brak w pływ u na cenę

 

Rys. 161 Weryfikacja cen pod względem adekwatności do 
zmieniających się realiów, deklarowana przez przedsiębior-
stwa. 

 

PODWYŻKI CEN GŁÓWNEGO PRODUKTU 

 Pomimo tych deklaracji odnośnie monitoro-

wania sytuacji na rynku pod względem możliwości 

weryfikacji swoich cen, aż 85% respondentów 

stwierdziło, że faktycznie podwyższyło ceny swego 

głównego towaru (w całym 2002 r.) nie więcej niż 

2 razy. Z tego, 36% przypadało na grupę przedsię-

biorstw, które w tym czasie podniosły cenę jedynie 

raz, zaś 33% na te, które deklarowały brak podwy-

żek w całym 2001 r. Wśród głównych powodów, 

jakie skłoniły przedsiębiorstwa do tych podwyżek 

w pierwszym rzędzie wymieniły one wzrost cen 

paliw, surowców i komponentów (43%), zmiany 

kursu złotego (12%) oraz zmiany popytu krajowego 

i podobne ruchy cenowe ze strony konkurencji (po 

ok. 11%). 

 Możliwość podwyżki ceny własnych wyro-

bów (usług) w 2003 r. bierze pod uwagę zaledwie 

4,7% przedsiębiorstw. Zdecydowana większość 

(64%) nie planuje takiego ruchu cenowego w całym 

2002 r. Pozostała część (31%) nie jest zdecydowa-

na.  

OBNIŻKI CEN GŁÓWNEGO PRODUKTU 

 Najliczniejszą grupę (37%) stanowią przed-

siębiorstwa, które nie dokonały żadnej obniżki cen 

na własne wyroby (usługi) w całym 2002 r. Ok. 

26% firm obniżyło cenę jedynie raz, zaś 14% dekla-

ruje, że powtórzyło ten ruch cenowy 2-krotnie. 

Firmy najczęściej dokonywały tych obniżek pod 

wpływem zmian popytu krajowego (30%). Równie 

istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję 

przedsiębiorstw odnośnie obniżania cen na własne 

wyroby, był podobny ruch cenowy wykonany przez 

konkurentów na rynku (28%). W dalszym rzędzie 

wymieniano czynnik spadku cen paliw, surowców i 

komponentów (10,5%), oraz zmiany kursowe 

(10%). 

SPOSOBY KALKULACJI CENY GŁÓWNEGO PRO-

DUKTU 

 Z ankiety wynika, że najczęstszym sposobem 

kształtowania ceny swojego głównego produktu, 

jest po prostu wzorowanie się na cenach innych 

konkurentów. Tego zdania jest 27,5% ankietowa-

nych. 22,5% przedsiębiorstw deklaruje posługiwa-

nie się przy kalkulacji swoich cen formułą: �koszt 

jednostkowy plus zmienna marża�. Nieznacznie 

mniej przedsiębiorstw (18%) stara się ustalić moż-

liwie najwyższy pułap cenowy, jaki jest w stanie 

zaakceptować rynek. Przeszło 12% ankietowanych 

przedsiębiorstw twierdzi, że ceny ich własnych 
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wyrobów (usług) są w rzeczywistości kształtowane 

przez kluczowych klientów. Podobna grupa firm 

pod względem liczebności (11%) utrzymuje, że 

stara się ustalić cenę na poziomie kosztu jednost-

kowego plus stała marża procentowa, ustalona na 

takim poziomie, aby osiągnąć zamierzony poziom 

jednostkowego zysku brutto. 

Ponad 83% przedsiębiorstw jest zdania, że w 

całym 2002 r. nie miały miejsce nieoczekiwane 

dla nich zdarzenia, które w konsekwencji wpły-

nęły na ceny produktów wytwarzanych przez 

przedsiębiorstwa. Pozostała część firm wśród 

powodów weryfikacji cen wymieniła przede 

wszystkim zmiany kursowe, a w dalszym rzędzie - 

słaby popyt, zmiany cen surowców oraz wprowa-

dzenie podatku akcyzowego na energię elektryczną. 

KONTRAKTOWANIE CEN 

Ponad 24% firm nie stosuje żadnych umów 

dotyczących gwarantowania odbiorcom ceny do-

starczanych wyrobów. Dominującą grupę stano-

wią jednak przedsiębiorstwa zawierające kon-

trakty obejmujące jeden rok � ponad 33%. W 

dalszym rzędzie firmy stosują w swojej działalności 

kontrakty obejmujące pół roku (14%) oraz jeden 

kwartał (13%) � zob. Rys. 162. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

miesiąc

kw artał

pół roku

rok

kilka lat

brak kontraktów

 

Rys. 162 Okres, jaki najczęściej obejmują kontrakty doty-
czące cen dostarczanych wyrobów. 

Spośród ankietowanych przedsiębiorstw 

ok. 60% deklaruje, że jest eksporterami. Zdecydo-

wanie największa część eksporterów (68%) sto-

suje w kontraktach eksportowych zasadę ustala-

nia ceny dostawy w dewizach, zaś 27% nie potrafi 

wskazać jednolitej zasady w tym względzie (różne 

zasady umów eksportowych).  

REAKCJA NA ZMIANY POPYTU 

Z odpowiedzi ankietowych wynika, że 

jeśli wzrośnie popyt na produkty, to w pierwszej 

kolejności przedsiębiorstwo zwiększa produkcję. 

Taka deklaracja była udziałem aż 75% ankietowa-

nych. Ponadto, 17% firm w takiej samej sytuacji 

raczej redukuje zapasy, zaś jedynie 7% przedsię-

biorstw reaguje na wzrost popytu podwyżką cen 

produkowanych przez siebie towarów.  

Analogicznie jak w przypadku wzrostu popytu, 

dominującą reakcją na jego spadek jest reduk-

cja produkcji (55% respondentów). Dość liczną 

grupę stanowią przedsiębiorstwa, które w sytuacji 

spadku popytu nie wahają się obniżyć swoich cen 

(22%). Ponadto, 10% przedsiębiorstw reaguje 

zmniejszeniem zatrudnienia, 6% próbuje eksportu 

nadwyżki produkcji, zaś 5% firm po prostu zwięk-

sza swoje zapasy o niesprzedaną produkcję. 
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XXXVVV...   EEEKKKSSSPPPOOORRRTTT   

 

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA 

W 2002 r. działalność eksportową prowadziło 

59,9% ankietowanych przedsiębiorstw (jest to o 0,9 

pkt. proc. mniej niż w 2001 r.). Średni udział przy-

chodów z eksportu w przychodach ogółem w popu-

lacji eksporterów wynosił 33,1% i był nieznacznie 

większy niż w 2001 r. (33% w 2001 r.). W porów-

naniu do grupy przedsiębiorstw składających spra-

wozdanie F01, w badaniu ankietowym występuje 

nadreprezentacja eksporterów. Udział eksporterów 

wśród firm składających formularz F01 wynosi 

42,9%, czyli o 17 pkt. proc. mniej niż w badaniu 

ankietowym. Również w zakresie średniego udziału 

przychodów z eksportu w przychodach ogółem 

występuje znaczna rozbieżność. Udział ten dla 

ankietowanych podmiotów jest ponad dwukrotnie 

większy niż w przypadku drugiej grupy (33,1% - 

badania ankietowe; 13,8% - wg formularza F01). 

W zakresie głównych źródeł problemów eko-

nomicznych przedsiębiorstw dotyczących eksportu, 

największy odsetek badanych deklaruje trudności 

gospodarcze spowodowane zbyt niskim poziomem 

popytu zewnętrznego (blisko 50% ankietowanych); 

z tym, że dla ponad 20% jest to jeden z dwóch 

najistotniejszych problemów. Problem ten jest 

związany z sygnalizowanym przez tę grupę pod-

miotów spadkiem wolumenu eksportu. Ponad 50% 

badanych stwierdziło, że spadek eksportu spowo-

dował trudności gospodarcze przedsiębiorstwa. 

Podobnie, jak w przypadku problemów związanych 

ze zbyt niskim popytem zewnętrznym, dla blisko 

20% respondentów, mówiących o spadku wielkości 

eksportu, była to jedna z dwóch najważniejszych 

trudności. 

Blisko trzy czwarte ankietowanych oceniło, 

swój potencjał eksportowy jako wystarczający i 

niepowodujący problemów ekonomicznych pod-

miotu. Kwestia nieopłacalnego eksportu nie stano-

wiła najistotniejszego źródła problemów przedsię-

biorstw w zakresie eksportu, jednakże 14,1% bada-

nych oceniło to zagadnienie, jako jedną z dwóch 

najważniejszych trudności firmy. W sumie 35,7% 

ankietowanych poinformowało, że nieopłacalny 

eksport jest przyczyną kłopotów ekonomicznych 

podmiotu (patrz Rys. 163) 
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Rys. 163 Odsetek przedsiębiorstw oceniający skalę wybrane-
go problemu dotyczącego eksportu w skali 1÷5, gdzie 1 
oznacza najważniejszy problem, do 5 � najmniej ważny 
problem, 0 � dana kwestia nie była problemem. 

 

Wśród przedsiębiorstw, które uznały spadek 

eksportu za jeden z zasadniczych przejawów trud-

ność gospodarczych znajduje się jedna grupa, w 

której dynamika przychodów z eksportu jest dodat-

nia (patrz Tab. 112). Taka paradoksalna sytuacja 

może być spowodowana faktem, że w rzeczywisto-

ści przychody z eksportu wzrosły, ale wolumen 

eksportu spadł. Z drugiej strony ocena badanego 

podmiotu jest oceną subiektywną i przedsiębiorca 

może porównywać wysiłek włożony w zwiększenie 

wolumenu eksportu, albo dynamikę w poprzednich 

latach i na tle tych działań uznać, że nastąpił spadek 
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eksportu w przedsiębiorstwie. Jednocześnie taka 

sytuacja dotyczy tych podmiotów, które uznały 

spadek eksportu za czwarty co do ważności przejaw 

trudności gospodarczych. 

 

Tab. 112 Dynamika eksportu a klasy czy spadek eksportu 
był problemem przedsiębiorstwa w 2002 r. 

Waga problemu Dynamika 

Pełna populacja eksporterów 105,4  

1. co do ważności problem 93,8  

2. co do ważności problem 66,5  

3. co do ważności problem 94,8  

4. co do ważności problem 109,4  

5. co do ważności problem 92,4  

Nie był to problem 115,0  

 

Ponad połowa ankietowanych, którzy sygnali-

zowali istnienie problemu eksportu w ich przedsię-

biorstwie, uznała, że wzrost eksportu był sukcesem 

przedsiębiorstwa w 2002 r. Z tego blisko 30% 

uznało, że było to jedno z dwóch najważniejszych 

osiągnięć podmiotu w minionym roku (patrz Tab. 

113).  

Wśród przedsiębiorstw deklarujących, że 

wzrost eksportu był ich największym sukcesem 

średnia dynamika przychodów z eksportu wynosiła 

121,5% (patrz Tab. 113). Dla respondentów, którzy 

zadeklarowali, że wzrost eksportu był 4 co do waż-

ności sukcesem w roku 2002 dynamika przycho-

dów była ujemna i wynosiła 93,8%. Spadek dyna-

miki przychodów z eksportu w tej klasie mimo 

uznania wzrostu eksportu za sukces mógł wynikać 

ze wzrostu wolumeny eksportu, przy równocze-

snym spadku przychodów z tego tytułu. Stąd z 

jednej strony uznanie przez podmiot wzrostu eks-

portu za sukces, a z drugiej spadek dynamiki przy-

chodów z eksportu. 

Dominującym typem umowy cenowej w kon-

taktach eksportowych jest z góry ustalona cena 

dostawy w dewizach (61,7% badanych wskazało tę 

formę umowy). 24,8% ankietowanych poinformo-

wało, że w różnych kontraktach przedsiębiorstwo 

stosuje różne zasady umów cenowych. Pozostałe 

podmioty (13,5% populacji) wskazały na następu-

jące typy umów cenowych: z góry określona cena 

w złotówkach, w kontrakcie określone są widełki 

cen (w złotówkach lub dewizach), cena dostawy nie 

jest określona. 

 

Tab. 113 Dynamika eksportu a klasy czy wzrost eksportu był 
sukcesem przedsiębiorstwa w 2002 r. 

Klasa Dynamika odsetek pod-
miotów 

Pełna populacja eksporterów 105,4  100 

1. co do ważności sukces 121,5  17,5  

2. co do ważności sukces 124,0  12,0  

3. co do ważności sukces 103,0  11,1  

4. co do ważności sukces 93,8  4,1  

5. co do ważności sukces 110,0  7,9  

Nie był to sukces 95,1  47,4  

 

Z ponad 60% badanych eksporterów informu-

jących, że w umowach eksportowych w kontrakcie 

z góry ustalana jest cena dostawy w dewizach po-

nad połowa ankietowanych, jako jeden z pięciu 

zasadniczych problemów ekonomicznych przedsię-

biorstwa, wskazało nieopłacalny eksport. Taka 

sytuacja może być związana z faktem, że z góry 

ustalona cena dostawy w dewizach jest mniej ko-

rzystna niż cena wynikająca z kursu walutowego z 

dnia realizacji kontraktu. 

W zakresie rentowności przedsiębiorstw w podziale 

na klasy wielkości eksportu najlepsze wyniki uzy-

skali mali eksporterzy (eksport do 1 mln PLN) 

(patrz Tab. 114). Jednakże podmioty te stanowią 

zaledwie 11% badanej populacji. Rentowność nie-

eksporterów oraz podmiotów, których przychody z 

eksportu mieściły się w przedziale (1 mln ; 10 mln) 

PLN obniżyła się z dodatniej w 2001 r. do ujemnej 

w 2002 r. Udział w populacji tych grup wynosi 

32,3% oraz 19,7% odpowiednio; czyli podmioty 

nierentowne stanowią ponad 50% badanej grupy. Z 

kolei rentowność u największych eksporterów z 

ujemnej w 2001 r. zmieniła się na dodatnią w 
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2002 r. (odsetek przedsiębiorstw należących do tej 

grupy wynosi 11,2%). 

 

Tab. 114 Rentowność a klasy wielkości eksportu w 2001 r. i 
2002 r. oraz odsetek podmiotów w danej klasie w 2002 r.  

Klasa rentowność 
w 2001 r. 

rentowność 
w 2002 r. 

odsetek 
podmiotów

Nieeksporterzy 0,6  -0,8  32,3  

1 tys. � 10 tys. 8,9  5,2  0,6  

10 tys. � 100 tys. 2,4  2,8  3,4  

100 tys. � 1 mln 1,5  2,9  7,0  

1 mln � 10 mln 0,0  -0,8  19,7  

10 mln � 100 mln 1,6  0,8  25,7  

powyżej 100 mln -3,1  1,9  11,2  
 

PROGNOZY EKSPORTU 

Prognozy wielkości eksportu na lata 

2003÷2005 ukazują, że ponad jedną trzecią bada-

nych podmiotów w kolejnych 3 latach zagadnienie 

to nie będzie dotyczyło. Przedsiębiorstwa te dekla-

rują, że nie są eksporterem i nie zamierzają podjąć 

takiej działalności w najbliższym okresie. Blisko 

jedna czwarta respondentów przewiduje, że w ciągu 

najbliższych dwóch lat nastąpi wyraźny wzrost 

eksportu przedsiębiorstwa. Odsetek ten spada do 

jednej piątej badanych w przypadku prognoz na 

2005 r. Pesymistyczne prognozy � nastąpi spadek 

wielkości eksportu � na 2003 r. ma 5% badanych, 

ale już w przypadku przewidywań na lata 2004 i 

2005 odsetek ten spada do około 1%. Nieznaczne 

wahania lub brak jakichkolwiek zmian w wielkości 

eksportu w kolejnych trzech latach przewiduje 

około jedna trzecia przedsiębiorstw (patrz Tab. 

115). 

Tab. 115 Prognoza zmian wielkości eksportu na lata 2003 
÷2005 (% odpowiedzi). 

 2003 2004 2005 

Niewielkie (brak) zmian 30,8 30,4 28,6 

Spadek eksportu 5,2 1,6 1,1 

Trudno powiedzieć 3,1 10,3 17,2 

Wzrost eksportu 24,9 24,1 20,8 
Nie jest i nie zamierza 
być eksporterem 36,0 33,6 32,4 

Spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw 

17,9% ankietowanych, jako jedno z trzech najważ-

niejszych zadań strategicznych na lata 2003 ÷ 2004 

stawia sobie rozwój eksportu. Z tej grupy 16,5% 

respondentów uważa rozwój eksportu za najważ-

niejsze zadanie, 40,8% za drugie co do ważności, a 

42,7% za trzecie co do ważności. W badanej grupie 

podmiotów, stawiających sobie za zadanie rozwój 

eksportu ponad połowa ankietowanych sygnalizo-

wała, że spadek wielkości eksportu oraz niski po-

tencjał eksportowy przedsiębiorstwa był jednym z 

zasadniczych problemów przedsiębiorstwa, 68% 

informowało o niskim popycie zewnętrznym, jako 

o źródle problemów ekonomicznych. Jednocześnie 

67,2% subpopulacji uznało wzrost eksportu za 

jeden z ważniejszych sukcesów 2002 r. 

Dynamika eksportu przedsiębiorstw, których 

celem jest rozwój eksportu jest znacznie wyższa niż 

w przypadku pozostałej części populacji eksporte-

rów. Podmioty, które stawiają rozwój eksportu na 

jednym z trzech pierwszych miejsc uzyskały dyna-

mikę tej wielkości na poziomie 120,5%. Pozostałe 

przedsiębiorstwa osiągnęły dynamikę 100,9%. 

W zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w 

funkcjonowaniu firmy w 2003 r., 32,4% badanych 

eksporterów jako jedno z dwóch najważniejszych 

wymieniło pogorszenie się rentowności eksportu. 

Jednocześnie blisko dwie trzecie tej grupy, wska-

zywało na spadek opłacalności eksportu, jako jeden 

z zasadniczych problemów roku 2002. Byłoby, 

więc to dla wymienionych podmiotów dalsze po-

gorszenie się już istniejącego problemu nieopłacal-

nego eksportu. Jednocześnie należy pamiętać, że 

respondenci informujący o nieopłacalnym ekspor-

cie w przeważającej części stosują ustaloną cenę w 

dewizach w kontraktach eksportowych. Należy, 

więc domniemywać, że prognozowane dalsze po-

gorszenie się opłacalności eksportu jest rezultatem 

różnicy między zakontraktowanymi cenami, a bie-

żącym kursem walutowym. 
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XXXVVVIII...   IIINNNWWWEEESSSTTTYYYCCCJJJEEE   

 

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA 

W 2002 r. działalność inwestycyjną prowadzi-

ło 81,5% ankietowanych przedsiębiorstw. W po-

równaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek 

liczby inwestujących podmiotów o 4,3 pkt. proc. Z 

kolei w porównaniu do grupy przedsiębiorstw skła-

dających sprawozdanie F01 w roku 2002, w bada-

niu ankietowym występuje niedostateczna repre-

zentacja inwestorów. Udział inwestorów wśród 

firm składających formularz F01 wynosi 89,6%, 

czyli o 8,1 pkt. proc. więcej niż w badaniu ankieto-

wym. 

Dynamika nakładów inwestycyjnych w grupie 

firm ankietowanych w 2002 r., podobnie jak w 

przypadku przedsiębiorstw składających sprawoz-

danie F01, była ujemna i wynosiła 84,1% (dla po-

pulacji składającej F01 wynosiła 94,8%). 

Udział inwestycji w przychodach ogółem an-

kietowanych przedsiębiorstw w 2002 r. wynosił 

5,7%. Jest to wynik nieznacznie gorszy niż w roku 

ubiegłym, kiedy podmioty przeznaczyły 6,8% swo-

ich przychodów na nakłady inwestycyjne. W po-

równaniu do populacji przedsiębiorstw składają-

cych sprawozdanie F01, jest to niższy wskaźnik 

(populacja F01 uzyskała wskaźnik 7,3%). 

W badanej populacji 21,3% respondentów in-

formowało o przeprowadzeniu istotnych dla 

funkcjonowania przedsiębiorstwa inwestycji w 

2002 r., 47,4% badanych przeprowadziło tylko 

nieznaczne inwestycje, lub takowych nie podjęło. Z 

pozostałych badanych, 20,6% przeprowadziło 

inwestycje o znacznych nakładach finansowych z 

punktu widzenia przedsiębiorstwa, lecz niemające 

istotnego wpływu na dalszą jego działalność, a 

10,6% badanych wstrzymało lub znacznie 

ograniczyło skalę planowanych inwestycji. W 

stosunku do poprzedniego badania, znacznie spadł 

niego badania, znacznie spadł odsetek podmiotów, 

które przeprowadzone inwestycje oceniły jako 

istotne dla dalszej działalności podmiotu (spadek o 

11,6 pkt. proc). Równocześnie jednak zmniejszył 

się udział firm, które poinformowały o wstrzyma-

niu lub znacznym ograniczeniu skali planowanych 

inwestycji (spadek z 14% do 10,6%). Natomiast 

dwukrotnie wzrósł odsetek tych przedsiębiorstw, 

które oceniły poczynione nakłady jako o znacznych 

nakładach finansowych, lecz niemających istotnego 

wpływu na dalszą działalność podmiotu (patrz Rys. 

164). 
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Rys. 164 Intensywność procesów inwestycyjnych w badanych 
przedsiębiorstwach � odsetek odpowiedzi w 2001 i 2002 r. 

 

Wśród firm, które poinformowały o przepro-

wadzeniu istotnych inwestycji dla dalszej działal-

ności podmiotu 47,9% oceniło swój poziom techno-

logiczny na tle innych przedsiębiorstw z tej samej 

branży jako zdecydowanie lepszy, a 41,2% jako 

zbliżony do przeciętnego. Tylko 1,7% uznało, że 

jest on zdecydowanie gorszy. Z kolei wśród pod-

miotów, które oceniły swój poziom technologiczny 

jako zdecydowanie gorszy niż inne przedsiębior-

stwa w branży 55,6% deklarowało realizację tylko 

nieznacznych inwestycji lub nie przeprowadzenie 

ich w ogóle.  

Spośród tych ankietowanych firm, które in-

formowało o przeprowadzeniu istotnych inwesty-
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cjach dla dalszego działania przedsiębiorstwa 

71,2% uznało unowocześnienie technologii za je-

den z podstawowych sukcesów odniesionych w 

2002 r.  

Skalę problemów związanych z inwestycjami 

przedstawia Rys. 165. Na jego podstawie widać, że 

największym problemem badanych podmiotów jest 

konieczność dokonywania znacznych cięć w pro-

gramach inwestycyjnych (w poprzednim roku odse-

tek ten był niższy o 1,5 pkt. proc.). Ponad 60% 

ankietowanych uznało to za jeden z pięciu najważ-

niejszych problemów roku 2002. 

Konieczność cięć w programach inwestycyj-

nych wynikała najprawdopodobniej z dwóch czyn-

ników. Pierwszy to brak środków finansowych 

zarówno na bieżącą jak i rozwojową działalność 

podmiotu, lub znaczne zmniejszenie się zasobów 

pieniężnych podmiotu. Drugim czynnikiem były 

problemy związane z otoczeniem przedsiębiorstwa. 

Jest to spadek popytu na towary, a co za tym idzie 

konieczność ograniczenia skali produkcji i redukcja 

kosztów. 

Drugim, co do istotności problemem był brak 

środków na działalność rozwojową (60% ankieto-

wanych) (w poprzednim roku odsetek ten był niż-

szy o 7 pkt. proc.). Problem ten koreluje się ze 

zgłaszanymi trudnościami odnośnie odmowy kre-

dytowania, braku zdolności kredytowej, czy ko-

nieczności poszukiwania pozabankowych środków 

finansowych. Jednocześnie największy odsetek 

respondentów brak funduszy na działalność rozwo-

jową uznał za jeden z dwóch najważniejszych pro-

blemów 2002 r., (co piąty ankietowany). 
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Rys. 165 Odsetek przedsiębiorstw oceniający skalę wybrane-
go problemu dotyczącego inwestycji w skali 1÷5, gdzie 1 
oznacza najważniejszy problem, do 5 � najmniej ważny 
problem, 0 � dana kwestia nie była problemem. 

 

Spośród grupy, która informowała o przepro-

wadzeniu tylko nieznacznych inwestycji, lub nie 

przeprowadzeniu żadnych, blisko trzy czwarte 

badanych uznało, że zbyt niski poziom inwestycji w 

stosunku do potrzeb rozwojowych podmiotu jest 

jednym z pięciu najistotniejszych problemów eko-

nomicznych podmiotu.  

Z 10,6% respondentów, którzy poinformowali 

o wstrzymaniu lub znacznym ograniczeniu skali 

planowanych inwestycji blisko 90% uznało to za 

zasadniczy przejaw trudności gospodarczych roku 

2002. Jednocześnie 70% tej grupy badanych infor-

mowało, że źródłem problemów ekonomicznych są 

zbyt niskie w stosunku do potrzeb rozwojowych 

inwestycje. 

O decydującym i istotnym wpływie stóp pro-

centowych na działalność inwestycyjną przedsię-

biorstwa poinformowało 43% respondentów (patrz 

Rys. 166). Jest to 10 pkt. proc. mniej niż w zeszłym 

roku. Wzrósł natomiast odsetek tych podmiotów, 

które uznały, że wysokość stóp procentowych ma 

minimalny, bądź też żaden wpływ na przedsięwzię-

cia podejmowane przez firmę (wzrost z 10,2% do 

14,8%). Także procent respondentów informują-
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cych o niezbyt dużym znaczeniu poziomu stóp 

procentowych w 2002 r. był większy niż 2001 r. 

(wzrost z 14,8% do 19,2%). Świadczyć to może o 

malejącym znaczeniu dla podmiotu ceny kredytu, a 

wzroście znaczenia innych czynników, takich jak 

np.: warunki udzielania kredytu, czy też ogólna 

sytuacja gospodarcza wpływająca na decyzję o 

zaciągnięciu kredytu. 
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Rys. 166 Wpływ krajowych stóp procentowych na działal-
ność inwestycyjną przedsiębiorstw w 2001 i 2002 roku (% 
odpowiedzi). 

 

Blisko jedna trzecia podmiotów, które uznały, 

że stopy procentowe mają istotny lub decydujących 

wpływ na działalność inwestycyjną, wstrzymuje się 

z inwestycjami w oczekiwaniu na trwały spadek 

ceny kredytu złotowego. 

Ponad połowa respondentów ocenia zarówno 

technologie stosowane w przedsiębiorstwie, jak i 

wytwarzane produkty jako w zdecydowanej więk-

szości innowacyjne. Blisko co dziesiąty ankietowa-

ny ocenia stosowane u siebie technologie za prze-

starzale, a co dwudziesty tak samo ocenia wytwa-

rzane produkty. Pozostała cześć nie potrafi ocenić 

poziomu technologicznego swoich technologii i 

produktów na tle średniego poziomu w branży 

(36,9% i 40% przedsiębiorstw odpowiednio). Spo-

śród ankietowanych podmiotów, blisko jedna 

czwarta uznała swoje produkty i technologie za 

innowacyjne i jednocześnie przeprowadziła znacz-

ne inwestycje w przedsiębiorstwie. 

Blisko jedna trzecia badanych poinformowała 

o istnieniu przedsięwzięcia, którego realizacja 

przyczyniłaby się do zwiększenia zysków podmio-

tu, lecz jego realizacja z punktu widzenia podmiotu 

nie jest możliwa ze względu na brak dostatecznej 

ilości środków finansowych. Podmioty te deklarują, 

że nie posiadają wystarczających środków wła-

snych na realizację przedsięwzięcia oraz nie mogą 

uzyskać kredytu, bądź też z przyczyn wewnętrz-

nych nie chcą. Jedna trzecia badanych wskazuje na 

pozafinansowe bariery realizacji takiego przedsię-

wzięcia. Co dziesiąty podmiot uważa, że nie istnieje 

taki rodzaj działalności, który mógłby podnieść 

zyski firmy. Z kolei blisko 20% uważa, że nie bę-

dzie miało większych problemów z realizacja tego 

typu projektów (patrz Rys. 167). 
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Rys. 167 Odsetek podmiotów mówiących o istnieniu przed-
sięwzięcia, którego realizacja w znacznym stopniu zwiększy-
łaby zyski przedsiębiorstwa, ale nie jest ono możliwe do 
zrealizowania, ze względu na wymienione czynniki. 

 

Podmioty, które jako jedno ze źródeł proble-

mów ekonomicznych zgłaszały brak środków na 

działalność rozwojową oraz informowały, że środki 

własne nie są wystarczające dla przeprowadzenia 

inwestycji, które podniosłyby zyski podmiotu sta-

nowią blisko 40% badanej grupy przedsiębiorstw. 

 

PROGNOZY INWESTYCJI 

W zakresie prognozy wielkości nakładów in-

westycyjnych na lata 2003 ÷ 2005 połowa respon-

dentów przewiduje niewielkie, bądź też brak ja-

kichkolwiek zmian tej wielkości. Spadek nakładów 
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inwestycyjnych w 2003 roku planuje więcej niż co 

dziesiąty ankietowany, ale już w kolejnych latach 

odsetek ten zmniejsza się do 5-7%. Co najmniej co 

piąte przedsiębiorstwo planuje wzrost nakładów 

inwestycyjnych w ciągu najbliższych trzech lat; 

największych odsetek respondentów (25%) planuje 

zwiększenie inwestycji w 2004 roku. 

Tab. 116 Prognozy zmian wielkości inwestycji przedsiębior-
stwa na lata 2003 ÷2005 (% odpowiedzi). 

 2003 2004 2005 

Niewielkie (brak) zmian 55,3  48,6  47,2  

Spadek inwestycji 13,1  6,7  4,5  

Trudno powiedzieć 5,4  16,3  26,2  

Wzrost inwestycji 23,0  25,1  19,0  

Nie dotyczy 3,2  3,3  3,1  

 

Wśród badanych podmiotów 18,8% jako jed-

no z najważniejszych zadań strategicznych na lata 

2003÷2004 stawia sobie gruntowne unowocześnie-

nie majątku trwałego i technologii. Spośród tych 

przedsiębiorstw prawie 20% uważa, że jednym z 

dwóch zasadniczych problemów ekonomicznych 

przedsiębiorstwa były zbyt małe w stosunku do 

potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych nakłady 

inwestycyjne. Z kolei koło 17% uważa, że jednym z 

dwóch najważniejszych źródeł problemów ekono-

micznych podmiotu był brak środków na działal-

ność rozwojową. 

Jedynie 4,5% ankietowanych poinformowało 

o istnieniu zagrożenia pogorszenia się stanu techno-

logicznego maszyn i urządzeń w 2003 r. Z tej grupy 

przedsiębiorstw 80% poinformowało o zbyt niskich 

w stosunku do potrzeb inwestycjach, a ponad trzy 

czwarte o konieczności znacznych cięć w progra-

mach inwestycyjnych w 2002 r. Co ciekawsze bli-

sko 65% z grupy podmiotów przewidujących wy-

raźne pogorszenie się stanu technologicznego ma-

szyn i urządzeń uznała, że unowocześnienie techno-

logii było jednym z podstawowych sukcesów firmy 

w 2002 r. 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z  FINANSOWANIEM INWE-

STYCJI. 

Blisko 20% respondentów wstrzymuje się z 

realizacją inwestycji finansowanych z kredytów 

bankowych oczekując na ewentualny, trwały spa-

dek ceny kredytu złotowego. Jednocześnie 36% 

badanych, chociaż oczekuje spadku ceny kredytu 

nie wstrzymuje się z żadnymi poważniejszymi 

przedsięwzięciami, a 30,7% nie planuje procesów 

inwestycyjnych, dla których konieczne byłoby 

dodatkowe finansowanie. 

Przedsiębiorstwa dość krytycznie oceniają 

wpływ stóp procentowych, po jakich mogą uzyskać 

w bankach komercyjnych kredyt, na ich bieżącą i 

przyszłą sytuacje ekonomiczną. Ponad połowa 

badanych powstrzymujących się z realizacją inwe-

stycji w oczekiwaniu na spadek ceny kredytu uwa-

ża, że obecny poziom stóp procentowych ma de-

struktywnych wpływ na sytuację zarówno bieżącą, 

jak i perspektywy rozwoju podmiotu. Ponad jedna 

trzecia respondentów oczekujących spadku opro-

centowania, lecz mimo tego niepowstrzymująca się 

z poważniejszymi przedsięwzięciami również jako 

destruktywny ocenia wpływ obecnych stóp procen-

towych na obecną i przyszłą sytuacje. 

W zakresie pozakredytowych, zewnętrznych 

form finansowania działalności inwestycyjnej w 

2002 r. blisko trzy czwarte badanej populacji poin-

formowało, że nie korzysta z takiej formy finanso-

wania działalności inwestycyjnej. W przypadku 

pozostałej jednej czwartej podmiotów dominuje 

leasing (patrz Rys. 168). Na tę formę finansowania 

pozakredytowego wskazało 26,4% badanej grupy. 

Jako drugie z kolei występują pożyczki od różnego 

rodzaju partnerów handlowych, jak i pożyczki 

wewnątrz grup kapitałowych � 15% wskazań. 

Równie istotnym źródłem środków inwestycyjnych 

są środki pozyskiwane z różnego rodzaju funduszy 

celowych, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska. Dość duża grupa ankietowanych 
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finansuje się poprzez zobowiązania wobec dostaw-

ców � jest to 10% badanych. Inną dość popularną 

formą pozyskiwania funduszy na cele inwestycyjne 

jest stosowanie kredytu kupieckiego (8,6% wska-

zań). 
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Rys. 168 Zewnętrzne formy pozakredytowego finansowania 
działalności inwestycyjnej (% odpowiedzi). 

 

Te przedsiębiorstwa, które nie korzystały z 

pozakredytowej formy finansowania działalności 

inwestycyjnej, czyniły to głównie ze względu na 

brak takiej konieczności, gdyż środki własne były 

wystarczające w stosunku do potrzeb (64,1% od-

powiedzi). Co szósty badany nie finansował się w 

omawiany sposób ze względu na fakt, że był to zbyt 

drogi sposób finansowania, a w przypadku 13% 

respondentów przedsiębiorstwo nie spełniało wa-

runków koniecznych dla przyznania takiego finan-

sowania. 

INWESTYCJE, A PRZYSTĄPIENIE DO UNII EURO-

PEJSKIEJ 

Dla 43,1% ankietowanych przedsiębiorstw 

przystąpienie do Unii Europejskiej będzie związane 

z koniecznością dokonania inwestycji w celu dosto-

sowania się do norm obowiązujących kraje człon-

kowskie, chociaż połowa tych podmiotów ocenia 

poziom swoich technologii i wytwarzanych wyro-

bów przedsiębiorstwa jako innowacyjny. Blisko 

połowa respondentów deklaruje, że takie działania 

w ich przypadku nie będą konieczne. Jednocześnie 

ponad 60% tej grupy ocenia zarówno swoją techno-

logię, jak i produkty jako nowoczesne. Natomiast 

9% ankietowanych nie posiada dostatecznej wiedzy 

w zakresie tego zagadnienia. 

Respondenci deklarujący konieczność działań 

inwestycyjnych, w celu dostosowania się do norm 

obowiązujących w Unii Europejskiej w 45,9% 

przypadków informują, że przedsiębiorstwo będzie 

miało niezbędne środki dla przeprowadzenia takich 

prac. Równocześnie blisko 40% nie potrafi w chwi-

li obecnej przewidzieć, czy będzie dysponowało 

odpowiednimi funduszami na pokrycie kosztów 

inwestycji dostosowawczych do UE. Pozostała 

część ankietowanych � 16% badanych, są to pod-

mioty, które deklarują, że nie będą posiadały wy-

starczających nakładów na przeprowadzenie odpo-

wiednich procesów inwestycyjnych. 

Ponad jedna trzecia respondentów nie przewi-

duje zaciągnięcia kredytu bankowego na realizowa-

nie inwestycji dotowanych z unijnych programów 

pomocowych. Również jedna trzecia ankietowa-

nych nie jest w stanie w obecnej chwili stwierdzić, 

czy będzie potrzebowała zaciągnąć kredyt na takie 

inwestycje. Z kolei tylko nie cale 15% przedsie-

biorstw planuje zaciągnąć kredyt bankowy na reali-

zację przedsięwzięć dotowanych z funduszy unij-

nych.  

Ponad połowa podmiotów planujących zacią-

gnąć kredyt na realizację inwestycji dotowanej z 

funduszu UE ocenia, że uzyskanie takiego kredytu 

będzie trudne. 16,2% uznało, że pozyskanie środ-

ków z banku będzie bardzo trudne. Jedynie 13,5% 

badanych uznało, że uzyskanie takiego finansowa-

nie będzie łatwe, lub o przeciętnym stopniu trudno-

ści (patrz Rys. 169). 
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Rys. 169 Odsetek odpowiedzi na pytanie: Jaka jest, w opinii 
firmy skala trudności w uzyskaniu kredytu na zrealizowanie 
inwestycji dotowanych z unijnych programów pomocowych? 

 

Reasumując, wiedza o procesach dostosowywania 

się do norm Unii Europejskiej jest niezbyt duża, a 

znajomość możliwości pozyskiwania środków 

finansowych na te przedsięwzięci jeszcze mniejsza. 

Brak wiedzy na ten temat w dużej mierze wpływa 

na ocenę skali trudności w uzyskaniu kredytów na 

zrealizowanie inwestycji dotowanych z unijnych 

programów. 
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XXXVVVIIIIII...   RRRYYYNNNEEEKKK   PPPRRRAAACCCYYY   

 

ZATRUDNIENIE � ZMIANY I PROGNOZY 

 

 W ocenie ankietowanych przedsiębiorstw 

sytuacja na rynku pracy zarówno w sensie sa-

mego poziomu zatrudnienia, jak i jego prognoz 

była korzystniejsza niż w 2001 r. W badanej po-

pulacji zatrudnienie w grudniu 2002 r. zostało zre-

dukowane w relacji do grudnia 2001 r. w znacznie 

mniejszym stopniu niż to miało miejsce rok wcze-

śniej, a mianowicie o 2,5% (poprzednio o 4,4%). W 

całej historii ankiety rocznej NBP dla przedsię-

biorstw jedynie w 2000 r. oraz w 1995 r. dynamika 

zatrudnienia była wyższa niż w 2002 r. 
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Rys. 170 Dynamika zatrudnienia w latach 1995 � 2002 dla 
przedsiębiorstw objętych badaniem rocznym przez NBP 

 

 65,7% respondentów odnotowało w 2002 r. 

spadek zatrudnienia (w poprzednim roku 70,5%), a 

28% - wzrost (25% w 2001 r.). Spośród przedsię-

biorstw, które były w stanie sformułować swoje 

plany, dotyczące zatrudnienia w najbliższych la-

tach, w roku bieżącym nastąpiła wyraźna poprawa 

prognoz � p. Rys. 171. 
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Rys. 171 Porównanie prognoz o horyzoncie czasowym 1 � 3 
lata oraz faktycznych zmian dla danych z 2002 r. (lewe 
słupki w każdej parze) i 2001 r. (prawe słupki). Rzeczywiste 
zmiany do 2% zostały potraktowane jako �bez zmian�(dla 
większej porównywalności z prognozami, gdzie �bez zmian� 
oznacza także zmiany niewielkie). Pierwsza prognoza (�pro-
gnoza � rok�) dotyczy teraz 2003 r. a wg poprzedniej ankiety 
� 2002 r. i analogicznie następne. Dane w % odpowiedzi. 

 

Zwiększenie liczby pracujących przewiduje w 

najbliższym roku więcej firm, niż to miało miej-

sce uprzednio (9% wobec 6%). Jednocześnie 

spadku obawia się mniej przedsiębiorstw niż w 

roku poprzednim (21% wobec 30%). Prognozy 

dotyczące horyzontu 2 � 3 lat są też lepsze niż 

przed rokiem, choć te przewidywania różnią się w 

niewielkim stopniu w obu ankietach. Dla kolejnych 

lat (2004, 2005) mniejszy niż dla obecnego odsetek 

przedsiębiorstw prognozuje teraz wzrost zatrudnie-

nia � odwrotnie niż to miało miejsce w ubiegłym 

roku, kiedy to liczba przedsiębiorstw, przewidują-

cych wzrost zatrudnienia rosła wraz z wydłużaniem 

się perspektywy prognozy. Należy dodać, że wiele 

firm unikało odpowiedzi na pytania o dłuższym 

horyzoncie czasowym, np. przewidywań na rok 

2005 � ok. 1/4.  
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Rys. 172 Perspektywy wzrostu zatrudnienia (% przedsię-
biorstw) w 2001 i 2002 r. 

 

 Przedsiębiorstwa, spytane o to jak postrzegają 

perspektywy samego wzrostu zatrudnienia w 

35% (o 4 pkt. proc. mniej niż poprzednio) odpo-

wiedziały, że nie widzą takich możliwości w ciągu 

najbliższych 5 a nawet więcej lat � por. Rys. 172. 

25% przewiduje taką ewentualność w ciągu najbliż-

szych dwu lat (tu ocena perspektyw zwiększenia 

liczby pracowników jest nieco wyższa niż wynika-

łaby z prognoz, o których mowa wyżej). Nadal 

jedynie nieliczne firmy (7%) mają plany co do 

wzrostu zatrudnienia w perspektywie dłuższej (3 � 

5 lat). Podobnie jak poprzednio 1/3 firm nie umie 

sprecyzować swoich ocen w tym względzie. 

Przedsiębiorstwa, także te, które zmniejszyły 

zatrudnienie, nie tylko zwalniały pracowników, ale 

też ich przyjmowały. Liczba osób przyjętych ogó-

łem stanowiła 84% liczby tych, którzy przestali 

pracować (poprzednio była to tylko połowa). 

Większy niż rok wcześniej był w 2002 r. udział 

pracowników nowoprzyjętych w ogólnym za-

trudnieniu i mniejszy � zwolnionych. Wśród osób 

będących pracownikami w XII. 2002 r. odsetek 

nowoprzyjętych (w ciągu poprzedzających 12 mie-

sięcy) wyniósł 11% (wzrost o 4 pkt proc.). Spośród 

pracujących w XII.2001 r. 12,8% zakończyło pracę 

w ciągu 2002 r. (mniej o ponad 1 pkt proc.). Me-

diana liczby nowoprzyjętych w 2002 r. to 19, a 

zwolnionych � 36 osób. 

 Spadek zatrudnienia uznało za jeden z zasad-

niczych przejawów trudności w 2001 r. prawie 50% 

ankietowanych przedsiębiorstw (mniej o 10 pkt 

proc. niż rok wcześniej), zaś dla 9% był to wręcz 

najważniejszy efekt problemów ekonomicznych 

(poprzednio 12%). Mimo to wstrzymanie spadku 

zatrudnienia w dalszym ciągu nie jest postrzegane 

jako zadanie strategiczne. Wśród najważniejszych 

trzech celów na lata 2002 � 2003 jedynie ok. 4,5% 

przedsiębiorstw wymieniło stabilizację zatrudnie-

nia. Było to jednakże więcej niż w roku poprzed-

nim (3%), mimo że spadek zatrudnienia był wtedy 

głębszy.  

 

ZMIANY ZATRUDNIENIA A CHARAKTERYSTYKA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 Zmiany zatrudnienia, a ściślej odsetek przed-

siębiorstw sygnalizujących te zmiany, dla poszcze-

gólnych form własności pokazuje Tab. 117. Nie-

wielkie różnice, nie przekraczające 2% początko-

wego zatrudnienia nie zostały uwzględnione jako 

�spadek� czy �wzrost�, ale jako �bez zmian�. W 

takim znaczeniu nieco ponad połowa badanych firm 

odnotowała zmniejszenie zatrudnienia, a ¼ � stabi-

lizację. W przedsiębiorstwach publicznych dwu-

krotnie rzadziej miało miejsce zwiększanie za-

trudnienia niż w prywatnych. Natomiast spadek 

zatrudnienia następował ze zbliżoną częstotliwością 

w obu sektorach (w ponad połowie przypadków). 
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Tab. 117 Zmiany zatrudnienia w okresie 31.XII.2001 r.� 
31.XII.2002 r. dla podanych form własności. Rzeczywiste 
zmiany do 2% zostały potraktowane jako �bez zmian� (w % 
odpowiedzi w każdej z klas wg form własności). 

własność wzrost spadek 
bez 

zmian 
Ogółem 22,2 53,7 24,2 
 Publiczna 11,9 57,8 30,4 
 Niepubliczna 25,5 52,4 22,2 
Skarbu Państwa 5,3 65,3 29,3 
Państw. osób prawnych 16,7 54,2 29,2 
Samorządowa 23,1 23,1 53,8 
Mieszana z przewagą 
mienia publicznego 21,7 56,5 21,7 
Prywatna krajowa 24,3 52,2 23,5 
Zagraniczna 38,9 40,7 20,4 
Mieszana z przewagą 
mienia prywatnego 7,7 72,3 20,0 

 

 Firmy zagraniczne prawie równie często 

zwiększały zatrudnienie jak i je redukowały, po-

dobnie jak i samorządowe (dane o tych ostatnich 

należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ jest 

ich niewiele w badanej próbie).  

 Eksporterzy wprawdzie nieco częściej obniżali 

w 2002 r. liczbę pracowników niż firmy nieekspor-

tujące, ale też zdecydowanie więcej z nich zwięk-

szyło stan zatrudnienia. Także inwestorzy częściej 

zwiększali liczbę pracowników (ale też i redukowa-

li). W każdej z czterech grup w Tab. 118 ponad 

dwukrotnie częściej zmniejszano zatrudnienie niż je 

zwiększano. 

 

Tab. 118 Zmiany zatrudnienia w okresie 31.XII.2001 r.� 
31.XII.2002 r. dla podanych grup przedsiębiorstw. Rzeczy-
wiste zmiany do 2% zostały potraktowane jako �bez zmian� 
(w % odpowiedzi w każdej z grup przedsiębiorstw). 

 wzrost spadek 
bez 

zmian 
exporterzy 25,3 55,7 19,0 
nieexporterzy 17,7 50,2 32,1 
inwestorzy 23,0 56,1 20,9 
nieinwestorzy 18,3 41,3 40,4 

 

 Faktyczne dynamiki zatrudnienia w 2002 r. 

(stan z 31.XII.2002 r. w relacji do stanu z 

31.XII.2001 r.) przedstawia Tab. 119. W przedsię-

biorstwach prywatnych spadek zatrudnienia był 

płytszy niż w publicznych. Podmioty prywatne 

stanowiły ¾ ogółu respondentów.  

 W przekroju własnościowym wzrost zatrud-

nienia odnotowano w przedsiębiorstwach samo-

rządowych oraz zagranicznych. Nieznaczny je-

dynie spadek nastąpił w firmach krajowych pry-

watnych, najgłębszy zaś w podmiotach państwo-

wych osób prawnych oraz z własnością mieszaną z 

przewagą mienia prywatnego.  

 

Tab. 119 Dynamika zatrudnienia wg form własności w 2002 
r. 

własność 2002 
Ogółem 97,5 
 Publiczna 97,0 
 Niepubliczna 97,8 
Skarbu Państwa 97,5 
Państw. osób prawnych 89,5 
Samorządowa 103,1 
Mieszana z przewagą 
mienia publicznego 97,3 

Prywatna krajowa 99,5 
Zagraniczna 100,6 
Mieszana z przewagą 
mienia prywatnego 92,9 

 

 Wśród klas przedsiębiorstw pokazanych w 

Tab. 120 jedynie firmy nieinwestujące zwiększyły 

zatrudnienie (i to aż o prawie 5%), w reszcie z 

tych grup zatrudnienie spadło. Nieco niższa była 

ta dynamika dla eksporterów niż przedsiębiorstw 

nieeksportujących. W każdej z uwzględnionych tu 

klas dynamika zatrudnienia w 2002 r. była wyższa 

od zeszłorocznej. 

 

Tab. 120 Dynamika zatrudnienia dla podanych grup 
przedsiębiorstw w 2001 r. i w 2002 r. 

 2001 2002 
Ogółem 95,6 97,5 
exporterzy 91,0 97,2 
nieexporterzy 94,2 98,3 
inwestorzy 91,7 96,9 
nieinwestorzy 92,5 104,6 

 

 Rozkład zmian zatrudnienia dla całej próby w 

2001 r. oraz 2002 r. pokazuje Rys. 173. Średnia 

zmiana zatrudnienia w 2002 r. wyniosła: � 23 oso-

by (spadek o 23 os.), natomiast mediana � 7 osób 

(spadek o 7 osób). W 2001 r. były to odpowiednio: 
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� 32 i � 14 osób. Dynamika zatrudnienia była co 

najwyżej 90% dla 26,6% całej populacji, dla 9,8% 

wyniosła powyżej 110%, a dla reszty � 63,6% - 

mieściła się pomiędzy 10% spadkiem a 10% wzro-

stem. 
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Rys. 173 Rozkład zmian zatrudnienia w 2001 r. oraz 2002 r. 

 

PROGNOZY ZATRUDNIENIA A CHARAKTERYSTYKA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 Prognozy zatrudnienia dla przedsiębiorstw o 

różnych formach własności przedstawia Tab. 121. 

Dwukrotnie częstsze przewidywania spadku za-

trudnienia niż jego wzrostu w br. różnie rozkładają 

się w poszczególnych klasach własności. W przed-

siębiorstwach publicznych ta relacja wynosi 6:1, w 

samorządowych � żadna firma nie przewiduje 

wzrostu zatrudnienia, a w państwowych skarbu 

państwa � 9-krotnie mniej niż redukcji. Dla pod-

miotów zagranicznych prognozy są korzystniej-

sze � najwięcej przewidywań zwiększenia za-

trudnienia, przy tym w niewielkim stopniu mniej 

niż spadku. Pozostałe firmy prywatne (krajowe 

oraz z własnością mieszaną, ale z przewagą mienia 

prywatnego) także mają zdecydowanie lepsze 

prognozy zatrudnienia niż przedsiębiorstwa 

publiczne. 

 

 

Tab. 121 Prognozy zmian zatrudnienia na 2003 r. dla poda-
nych form własności (w % odpowiedzi w każdej klasie). 

własność wzrost spadek
Ogółem 9,0 19,3 
 Publiczna 3,7 23,4 
 Niepubliczna 10,8 18,0 
Skarbu Państwa 4,0 22,4 
Państw. osób prawnych 4,0 36,0 
Samorządowa 0,0 23,1 
Mieszana z przewagą 
mienia publicznego 4,4 13,0 

Prywatna krajowa 9,5 16,4 
Zagraniczna 15,7 19,4 
Mieszana z przewagą 
mienia prywatnego 7,7 23,1 

 

 Zdecydowanie poprawiły się prognozy 

zmian zatrudnienia dla każdej z czterech grup 

przedsiębiorstw, uwzględnionych w Tab. 122. Za-

równo bowiem zwiększyła się częstotliwość pla-

nów zwiększenia w 2002 r. roku zatrudnienia, 

jak i zmniejszyła jego redukcji. Przedsiębiorstwa, 

będące eksporterami częściej przewidują wzrost 

zatrudnienia niż nieeksporterzy (podobnie było w 

zeszłym roku), Inwestorzy w większym stopniu są 

skłonni zwiększać liczbę pracowników niż firmy 

nieinwestujące (w roku poprzednim miała miejsce 

sytuacja odwrotna). 

 

Tab. 122  Prognozy zmian zatrudnienia, sformułowane na 
2002 r. i 2003 r. dla podanych grup przedsiębiorstw - dane z 
dwu ostatnich ankiet rocznych (w % odpowiedzi w każdej 
klasie w poszczególnych latach). 

 2002 2003 
 wzrost spadek wzrost spadek 

exporterzy 6,6 31,2 10,4 19,9 
nieexporterzy 4,5 23,6 6,8 19,4 
inwestorzy 4,9 29,1 9,4 21,4 
nieinwestorzy 10,5 22,8 6,6 12,3 

 

WERYFIKACJA PROGNOZ ZATRUDNIENIA 

 

 Dla przedsiębiorstw, które wzięły udział w 

obu ostatnich ankietach rocznych sprawdzono na ile 

deklaracje co do zmian zatrudnienia idą w parze z 

rzeczywistymi wynikami. Rezultaty tej weryfikacji 

pokazuje Tab. 123. Najbardziej trafne były progno-

zy spadku zatrudnienia (zrealizowane w 86%), 
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najmniej stabilizacji (przy takich prognozach w 

rzeczywistości znacznie częściej zatrudnienie spa-

dało). Zaplanowany wzrost zatrudnienia udało się 

przeprowadzić w mniej niż połowie deklarujących 

go przedsiębiorstw. Wśród firm, które nie umiały 

sprecyzować planów zatrudnienia na 2002 r. aż 

połowa zmniejszyła zatrudnienie, ale też duża część 

� ponad 1/3 �zwiększyła je.  

 

Tab. 123 Prognozy zatrudnienia, sporządzone na 2002 r. a 
rzeczywiste zmiany zatrudnienia w 2002 r. (w % odpowiedzi 
w każdej klasie wg prognozy). 

 
rzeczywiste zmiany zatrudnie-

nia 

prognozy spadek wzrost 
bez 

zmian 
spadek 86,2% 5,7% 8,0% 
wzrost 16,7% 44,4% 38,9% 
bez zmian 47,9% 22,3% 29,8% 
trudno stwierdzić 50,0% 37,5% 12,5% 

 

PRZYCZYNY SPADKU ZATRUDNIENIA 

 

Charakter zapotrzebowania na pracowników 

zmienił się do pewnego stopnia od zeszłego roku � 

p. Rys. 174. Najbardziej zwiększył się odsetek 

wskazań, mówiących o wzroście oczekiwań co do 

kwalifikacji (nie liczby) zatrudnionych (z 8% do 

11,5%) oraz oceniających popyt na pracowników 

jako stabilny (w sensie liczebności pracujących). 

Najwyraźniejszy spadek udziału w całości charakte-

ryzuje grupę przedsiębiorstw, które oceniają zapo-

trzebowanie na pracowników jako wykazujące stałą 

tendencję spadkową. W 12% firm wykazuje ono 

wahania sezonowe, także tylko w 12% � zmienność 

wraz ze zmianami tendencji w całej gospodarce 

(tzn. rośnie w okresach przyspieszenia gospo-

darczego, spada w okresach recesji).  
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Rys. 174 Charakter popytu na pracowników w przedsiębior-
stwie (odsetek firm w poszczególnych latach).  
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Rys. 175 Wpływ zmian różnych czynników na poziom za-
trudnienia (pozytywny � zwiększający liczbę zatrudnionych 
itp.) � w % przedsiębiorstw, które oceniły dany czynnik (w 
każdym przypadku było to ponad 93% respondentów, poza 
kategorią �inne�, którą uwzględniło jedynie 17% firm). 

 

 W opinii ankietowanych przedsiębiorstw 

mechanizmy kształtowania poziomu zatrudnienia są 

i w najbliższej przyszłości będą zdominowane 

przez trudną sytuację finansową firm. Rozmaite 

uwarunkowania, w jakich działają podmioty mają 

obecnie częściej pozytywny wpływ niż to miało 

miejsce w poprzednim roku. Firmy uznały miano-
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wicie, że różne czynniki (wymienione w ankiecie 

oraz �inne�) częściej niż poprzednio oddziaływały 

na poziom zatrudnienia pozytywnie, tzn. powodo-

wały jego wzrost (obecnie tylko mniej niż dwu-

krotnie częściej, podczas gdy w poprzednim roku � 

trzykrotnie, skutek był negatywny niż pozytywny). 

Najkorzystniejsza relacja odpowiedzi pozytywnych 

do negatywnych występuje nadal w odniesieniu do 

zmian popytu zagranicznego (wręcz częściej wpły-

wa on na zwiększenie zatrudnienia niż na jego 

zmniejszenie), zmian skali działalności (ok. 9:10) 

oraz �innych� (1:1). Najmniej zaś korzystna jest ta 

relacja dla zmian sytuacji finansowej (1:5). Warto 

zauważyć, że racjonalizacja zatrudnienia działa, 

podobnie jak większość pozostałych czynników, 

dwukierunkowo, tzn. zarówno wpływa na zmniej-

szenie zatrudnienia, jak i jego zwiększenie (ten 

ostatni efekt jest jednak w tym wypadku 3-krotnie 

słabszy, zaś w przypadku np. zmian technologicz-

nych � dwukrotnie). W ocenie przedsiębiorstw 

spadek zatrudnienia był efektem przede wszyst-

kim pogorszenia się sytuacji finansowej, racjo-

nalizacji zatrudnienia oraz spadku popytu kra-

jowego (czynniki nie są od siebie niezależne). Źró-

dła wzrostu zatrudnienia to głównie zmiana skali 

działalności oraz wzrostu popytu; tak krajowego jak 

i zagranicznego. 

 

Tab. 124 Prognozy zatrudnienia, sporządzone na 2002 r. a 
przewidywany wpływ przystąpienia do UE na racjonalizację 
zatrudnienia (w % odpowiedzi w każdej klasie wg progno-
zy). 

 
wpływ akcesji do UE na  

zatrudnienie 

prognozy 
zmniej-
szenie 

zwięk-
szenie 

bez 
zmian 

spadek 30,9% 1,5% 67,6%
wzrost 0,0% 2,8% 97,2%
bez zmian 8,5% 1,6% 89,9%

 

 Zbliżająca się akcesja do Unii Europejskiej 

ma niewielki wpływ na formułowanie prognoz, 

dotyczących zatrudnienia. Jedynie prognozy re-

dukcji zatrudnienia w 31% można tłumaczyć ko-

niecznością jego racjonalizacji, związaną z rynkiem 

unijnym. 

ŹRÓDŁA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW  

 

 Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy 

przedsiębiorstwa coraz częściej  miewają kłopo-

ty ze znalezieniem pracowników o wystarczają-

cych umiejętnościach i kwalifikacjach � p. Rys. 

176. Obecnie jest to ponad 58% firm, w tym 42% - 

sporadycznie, a 16% - często.  
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Rys. 176 Jak często przedsiębiorstwo miewa kłopoty ze 
znalezieniem pracowników o wystarczających umiejętno-
ściach i kwalifikacjach (odsetek firm w poszczególnych 
latach). 

 

 Wprawdzie ok. 15% firm od dłuższego czasu 

nie zatrudniało nowych pracowników, jednak pozo-

stałe poszukują pracowników różnymi metodami; 

przede wszystkim poprzez ogłoszenia w mediach 

(ponad 40%). Do urzędów pracy zgłasza swoje 

wolne miejsca pracy około 1/4 przedsiębiorstw. 

Prywatne kontakty wykorzystuje 1/5 pracodawców. 

Spośród firm, poszukujących pracowników w inny 

sposób, najwięcej nie tyle poszukuje pracowników, 

co korzysta z ofert, składanych przez samych zain-

teresowanych uzyskaniem zatrudnienia (połowa z 

nich). Wielu respondentów korzysta z pomocy 

wyspecjalizowanych agencji, np. doradczych (ok. 

¼). Tylko 3 przedsiębiorstwa poszukiwały pracow-

ników poprzez internet.  
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PROBLEMY Z REDUKCJĄ ZATRUDNIENIA I PRZE-

NIESIENIE DZIAŁALNOŚCI 

 

 W 2002 r. spadły obawy firm przed kłopota-

mi, związanymi z ewentualnym zwolnieniem pra-

cowników. O ile w 2001 r. 30% przedsiębiorstw 

wstrzymywało się niekiedy z przyjmowaniem no-

wych pracowników, licząc się z tymi trudnościami, 

to teraz jest to 23% (w tym 60% sporadycznie, a 

40% często). Natomiast ok. 37% respondentów nie 

przewiduje tego typu trudności (poprzednio 29%).  

 W przypadku rzeczywistej konieczności 

likwidacji miejsc pracy ok. 40% przedsiębior-

ców nie ma problemów ze zwolnieniem pracow-

ników (poprzednio 32%) � p. Rys. 177. Za najważ-

niejszą przyczynę trudności, pojawiających się przy 

redukcji zatrudnienia, respondenci uznali wysokie 

koszty takich działań (28% wskazań, 31% rok 

wcześniej). Częstotliwość występowania każdego 

typu problemów, na jakie napotykają przedsiębior-

stwa przy ograniczaniu zatrudnienia, zmniejszyła 

się od zeszłego roku. 
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Rys. 177 Podstawowy problem, w przypadku konieczności 
likwidacji miejsc pracy (odsetek firm w poszczególnych 
latach). 

 

 W dalszym ciągu w niewielkim stopniu 

ankietowane firmy zamierzają zwiększyć opła-

calność swojej działalności poprzez przeniesienie 

siedziby za granicę. Jedynie 4% ankietowanych 

firm planuje �przeprowadzkę� produkcji lub jej 

części do innego kraju; głównie ze względu na 

niższe koszty pracy.  

 

ZMIANY CZASU PRACY I OUTSOURCING 

 

 Spadek zatrudnienia nie jest generalnie re-

kompensowany ani wzrostem liczby godzin prze-

pracowanych, ani outsourcingiem. Liczba przepra-

cowanych godzin, przypadających na jednego za-

trudnionego, nie zmieniła się w sposób istotny w 

2002 r. � w 77% podmiotów, podobnie jak w 

2001 r., pozostała bez zmian. Jedynie w 14% 

przedsiębiorstw liczba ta wzrosła, a w 9% - zmalała 

(w poprzednim roku było to odpowiednio 10% i 

12%). Wzrost nastąpił przede wszystkim wskutek 

wzrostu przepracowanych godzin nadliczbowych, a 

także zmniejszenia absencji chorobowej. Spadek 

natomiast był przede wszystkim efektem ustawowo 

zmniejszonej normy czasu pracy. Redukcja popytu 

(zamówień) jest obecnie sporadycznie wymieniana 

przez przedsiębiorstwa, jako przyczyna spadku 

liczby godzin, przepracowanych przez jednego 

zatrudnionego � pięciokrotnie rzadziej niż rok 

wcześniej. 

 Firmy korzystają nie tylko z pracy własnych 

pracowników, ale zgłaszają także popyt na usługi 

obce. Outsourcing jest wykorzystywany dla re-

alizacji określonych czynności i usług, niezbęd-

nych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa przez 

58% ankietowanych firm, tzn. o 6 pkt. proc. czę-

ściej niż w 2001 r. ¼ z tych zakładów (tj. ok. 14% 

całej próby, w poprzednim roku 10%) stosuje go na 

dość dużą skalę. Przedsiębiorstwa posiłkowały się 

outsourcingiem w 2002 r. w nieco większym zakre-

sie niż rok wcześniej. W 2002 r. w większości 

przedsiębiorstw rola usług obcych nie zmieniła się, 

wyraźnie wzrosła w 12% firm, w 4% zaś spadła. 
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PŁACE � ZMIANY I PROGNOZY 

 

Przedsiębiorstwa ograniczały płace swoim 

pracownikom w 2002 r. nieco częściej niż w 

2001 r. (22% wobec 17% rok wcześniej), w tym w 

1/5 przypadków obniżki te dotyczyły jedynie pra-

cowników nowoprzyjmowanych (poprzednio w 

1/8). Jednocześnie 42% firm, czyli mniej o 9 pkt. 

proc. niż w ubiegłym roku, uznało spadek płac 

realnych za jeden z najważniejszych przejawów 

problemów ekonomicznych (11% z nich za pierw-

szoplanowy). Wprawdzie 27% (poprzednio 34%) 

respondentów uznało za jeden ze swoich podsta-

wowych sukcesów w 2002 r. wzrost realny płac, ale 

nadal rzadko był on uznany za sukces najważniej-

szy. W dalszym ciągu większość przedsiębiorstw 

uznaje zbyt duże obciążenia z tytułu wpłat na 

ZUS i innych świadczeń wobec pracowników za 

jedno z głównych źródeł swoich problemów eko-

nomicznych (82% wobec 85% w zeszłym roku).  
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Rys. 178 Przewidywane zmiany w kształtowaniu się płac 
realnych (% przedsiębiorstw) 

 

W najbliższych latach niewiele firm przewiduje 

wyraźne zmiany odnośnie kształtowania się płac 

realnych (p. Rys. 178). O ile w 2003 r. spadku 

obawia się dwukrotnie więcej przedsiębiorstw niż 

oczekuje wzrostu (poprzednio � czterokrotnie), to w 

prognozach na lata następne ta relacja ulega odwró-

ceniu. Przewidywania wzrostu płac realnych na 

2004 r. są prawie 3 razy częstsze niż spadku, zaś na 

2005 r. � aż blisko 8-krotnie (w tym ostatnim przy-

padku prawie 30% firm nie pokusiło się o sformu-

łowanie swoich przewidywań).  

Niewiele firm planuje wzrost płac realnych, 

ponieważ wzrost ten nie należy (i nie należał) do 

podstawowych celów strategicznych na lata 2004 � 

2005. Żadne z przedsiębiorstw nie wymieniło go 

wśród dwóch zasadniczych zadań, a zaledwie nie-

całe 2% jako trzecie w kolejności. 

 

WERYFIKACJA PROGNOZ PŁAC 

 

 W Tab. 126 skonfrontowano prognozy płac na 

2002 r., przedstawione przez przedsiębiorstwa w 

poprzedniej edycji ankiety rocznej, z faktycznymi 

zmianami wynagrodzeń, dokonanymi w 2002 r. 

(dokładnie: z obniżką lub jej brakiem). Próba zosta-

ła tu ograniczona do przedsiębiorstw, które wzięły 

udział w obu ostatnich ankietach rocznych oraz 

uwzględniły jednocześnie odpowiednie pytania.  

 W rzeczywistości większość przypadków 

spadku wynagrodzeń to te przedsiębiorstwa, które 

wcześniej zapowiadały ten spadek. Jednakże nawet 

spośród tych ostatnich aż połowa nie obniżyła płac. 

Żadna firma planująca wzrost wynagrodzeń nie 

dokonała ich redukcji. Spośród tych, które widziały 

płace u siebie jako stabilne w 2002 r. ok. 19% jed-

nak je obniżyło. Te podmioty, które nie umiały 

sprecyzować swoich prognoz co do wynagrodzeń 

dla pracowników, w rzeczywistości w 9 na 10 

przypadków nie redukowały pensji. 
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Tab. 125 Weryfikacja prognoz płac w przedsiębiorstwach 
(prognozy na 2002 r. dotyczyły płac realnych). Dane w % 
odpowiedzi w każdej z grup wg prognoz; obejmują tylko te 
przedsiębiorstwa, które wzięły udział w obu ostatnich ankie-
tach rocznych NBP. 

 czy płace były w 2002r. obniżane 
TAK NIE 

prognozy 
dla wszyst-

kich 
tylko dla nowo-
zatrudnionych  

spadek 42,6 7,4 50,0 
wzrost 0,0 0,0 100,0
bez zmian 15,4 3,3 81,3 
trudno stwierdzić 11,1 0,0 88,9 

 

MECHANIZMY KSZTAŁTOWANIA SIĘ PŁAC 

 

 Mechanizm kształtowania się płac jest w 

mniejszym stopniu niż poziom zatrudnienia wraż-

liwy na sytuację ekonomiczną podmiotów, tzn. 

ograniczenie kosztów odbywa się w większej 

mierze za pomocą redukcji zatrudnienia niż 

płac. W ponad połowie przedsiębiorstw poziom 

płac nie reaguje na zmiany ich wyników finan-

sowych, a w tych w których taka zbieżność zacho-

dzi, ta reakcja jest na ogół słabsza niż powodująca 

je zmiana tych wyników (p. Rys. 179). Od po-

przedniego roku szybkość reakcji płac na zmienia-

jące się wyniki finansowe przedsiębiorstwa nie 

uległa znaczącym zmianom. 
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Rys. 179 Ocena w jakim stopniu płace w firmie reagują za 
zmianę jej wyników finansowych (odsetek firm w poszcze-
gólnych latach) 

 

Płace w przedsiębiorstwach o bardzo trudnej sytu-

acji ekonomicznej są w największym stopniu wraż-

liwe na zmiany wyników finansowych firmy. Bli-

sko połowa z nich reaguje poziomem wynagrodzeń 

na zmianę wyników finansowych ( z tego ¼ w 

takim samym co najmniej stopniu, a ¾ - w mniej-

szym stopniu niż ta zmiana). We wszystkich pozo-

stałych grupach firm, niezależnie od ich sytuacji 

finansowej, ta reakcja jest podobna, tzn. ok. 57% 

firm zarówno w trudnej sytuacji, jak i w dobrej oraz 

bardzo dobrej nie opiera decyzji w sprawie płac na 

swoich wynikach finansowych (p. Rys. 180).  
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Rys. 180 Stopień reakcji płac na wyniki finansowe przedsię-
biorstwa a ocena własnej sytuacji ekonomicznej (odsetek 
wszystkich przedsiębiorstw). 

 

 Spada skala indeksacji płac. Połowa przed-

siębiorstw nie widzi obecnie konieczności brania 

pod uwagę inflacji w swojej polityce płac (p. Rys. 

181) i jest to odsetek z roku na rok rosnący (w 2002 

roku o 4,5 pkt proc, w poprzednim o 7 pkt proc.). 

Coraz mniej przedsiębiorstw uwzględnia ją nieregu-

larnie � obecnie jest to 35% firm. Jedynie 12% 

respondentów posiada systematyczne mechanizmy 

indeksacyjne, gwarantujące pracownikom wzrost 

płac w zależności od poziomu cen (4% - przynajm-

niej o wielkość przewidywanej na początku roku 

inflacji, czyli �z góry� oraz 8% - przynajmniej o 

wielkość zaobserwowanej w danym roku inflacji, 

czyli �z dołu�). W inny sposób, głównie poprzez 

nagrody i premie, rekompensuje pracownikom 

inflację jedynie 2,5% pracodawców.  
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Rys. 181 Sposób w jaki przedsiębiorstwa uwzględniają 
inflację przy kształtowaniu płac (porównanie dla 2000, 2001 i 
2002r.) - odsetek firm w poszczególnych latach 

 

 Przedsiębiorstwa, przy decyzjach o kształto-

waniu płac, opierają się na różnych przesłankach (p. 

Rys. 182). Poza inflacją i sytuacją ekonomiczną 

firmy, na poziom wynagrodzeń mają też wpływ 

czynniki od niej samej niezależne (w pełni lub w 

znacznej mierze). Największą rolę odgrywały w 

2002 r. negocjacje indywidualne, a następnie po-

ziom płacy minimalnej i negocjacje zbiorowe (np. 

ze związkami zawodowymi). Najsłabszy wpływ na 

wysokość wynagrodzeń w badanej populacji 

mają decyzje, zapadające poza przedsiębior-

stwem, np. w Komisji Trójstronnej. Wśród 

przedsiębiorstw, które za istotne przesłanki kształ-

towania się płac uznały także inne niż wymienione 

w pytaniu czynniki (było ich ok. 20%) znakomita 

większość (3/4 z nich) podkreśla znaczenie sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa, a 17% - efektyw-

ność pracownika. W 2002 r. wydajność okazała się 

nieco istotniejszą przesłanką kształtowania płac niż 

w 2001 r. W obu okresach natomiast taki sam odse-

tek respondentów (11%) sygnalizował brak ruchu 

(zamrożenie ) płac.  
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Rys. 182 Rola najważniejszych (poza inflacją) czynników 
kształtowania się płac w przedsiębiorstwach (najwyżej oce-
niony czynnik na górze � na górze, najniżej � na dole). Dane 
przedstawione jako liczba wskazań. 

 

 Większość przedsiębiorstw (ok. 75%) widzi 

możliwość - w razie wystąpienia takiej potrzeby - 

zmniejszenia kosztów płacowych. W 40% przypad-

ków taka ewentualność to zastąpienie pracowników 

tańszą siłą roboczą, w 1/3 wskazań � obniżka płac, 

na jaką mogą sobie firmy pozwolić z powodu ela-

styczności kontraktów płacowych. Prawie 2/3 

przedsiębiorstw dopuszcza możliwość zmniejszania 

kosztów płacowych w inny jeszcze sposób.  
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Rys. 183 Możliwości zmniejszenia kosztów płacowych (% 
wskazań). 
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Najpowszechniejszym z nich jest rezygnacja lub 

ograniczenie premii i innych ruchomych części 

płac, a także � negocjacje, zarówno indywidualne, 

jak i ze związkami zawodowymi w sprawie wyso-

kości wynagrodzeń oraz po prostu redukcja zatrud-

nienia. Wiele firm nadal widzi możliwości lepszej 

organizacji pracy w celu ograniczenia także kosz-

tów płac. Połowa jednak przedsiębiorstw ocenia, 

że nie może sobie pozwolić na redukcję tych 

kosztów ze względu na ograniczenia, wynikające 

z kodeksu pracy. Ponad 1/3 wymienia także inne 

powody braku możliwości zmniejszenia kosztów 

płacowych. Najczęściej jest to niezgoda związków 

zawodowych oraz fakt, że wynagrodzenia są 

obecnie na nie dającym się obniżyć, bo już bar-

dzo niskim � w opinii samych przedsiębiorstw � 

poziomie.  

 

WYDAJNOŚĆ PRACY 

 

 Dynamika wydajności41 pracy dla całej 

próby wyniosła w 2002 r. prawie 108% i była w 

większym stopniu skutkiem wzrostu przychodów 

(o 5%) niż spadku zatrudnienia (o 2,5%). 

 We wszystkich grupach przedsiębiorstw, 

uwzględnionych w Tab. 127 wydajność pracy 

wzrosła w 2002 r. w przeciwieństwie do roku po-

przedniego, kiedy to wydajność zwiększyła się 

właściwie tylko dla firm nie będących eksportera-

mi, zaś dla eksportujących � wręcz zmalała o 5%. 

Obecnie najwyższą dynamiką wydajności cha-

rakteryzują się przedsiębiorstwa nie dokonujące 

inwestycji i to pomimo prawie 5% wzrostu za-

trudnienia w nich (25% wzrost przychodów). 

 

 

                                                           
41 Dynamika wydajności pracy została obliczona jako iloraz 
dynamiki przychodów ogółem (w 2002 r. w relacji do 2001 r.) 
przez dynamikę zatrudnienia (stan z 31.XII.2002 r. w stosunku 
do stanu z 31.XII.2001 r.) 

Tab. 126 Dynamika wydajności pracy w 2001 r. oraz w 2002 
r. dla podanych grup przedsiębiorstw  

 2001 2002 
Ogółem 100,1 107,8 
exporterzy 95,2 108,8 
nieexporterzy 114,9 105,4 
inwestorzy 100,1 106,6 
nieinwestorzy 100,4 119,3 

 

 Także w klasyfikacji wg form własności 

wszystkie grupy odnotowały w 2002 r. wyższą 

dynamikę przychodów niż zatrudnienia i co za tym 

idzie � wzrost wydajności pracy (p. Tab. 127). 

Ponieważ dynamika przychodów była w przedsię-

biorstwach prywatnych wyższa niż w publicznych, 

a dynamika zatrudnienia mało zróżnicowana, to 

wydajność wzrosła w nich w większym stopniu. 

Wydajność pracy najbardziej poprawiła się w 

przedsiębiorstwach o własności mieszanej z prze-

wagą mienia publicznego � tu było to w większym 

stopniu efektem znacznego wzrostu przychodów 

niż umiarkowanego spadku zatrudnienia. W pozo-

stałych dwu grupach, gdzie wydajność zwiększyła 

się aż o 10%, tzn. w firmach mieszanych z przewa-

gą mienia prywatnego oraz państwowych osób 

prawnych, był to skutek najgłębszego spadku za-

trudnienia, pomimo jednocześnie najsłabszej dy-

namiki przychodów (w przedsiębiorstwach pań-

stwowych osób prawnych przychody wręcz spa-

dły).  

 

Tab. 127 Dynamika wydajności pracy w 2002 r. dla poda-
nych form własności. 

własność 2002 
Ogółem 107,3 
 Publiczna 106,4 
 Niepubliczna 109,0 
Skarbu Państwa 105,7 
Państw. osób prawnych 110,3 
Samorządowa 103,3 
Mieszana z przewagą 
mienia publicznego 119,7 
Prywatna krajowa 110,4 
Zagraniczna 105,1 
Mieszana z przewagą 
mienia prywatnego 110,2 
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NASTROJE. 

 

 W wypowiedziach udzielonych na przełomie 

kwietnia i maja 2003 r. badane przedsiębiorstwa 

wykazywały dużą dozę niepewności przy ocenie 

szeregu aspektów związanych z przystąpieniem do 

Unii Europejskiej.  

 Zdania respondentów na temat wpływu akce-

sji z Unią Europejską na sytuację przedsiębiorstw 

były podzielone, choć stosunkowo rzadko - nega-

tywne (Rys. 184). Około 31% badanych spodziewa-

ło się dla swojego przedsiębiorstwa korzystnych 

konsekwencji członkostwa Polski w UE. Według 

29% respondentów akcesja nie będzie miała zna-

czącego wpływu na sytuację przedsiębiorstwa, 

natomiast 28% podmiotów w ogóle nie potrafiło 

oszacować tego wpływu. Akcesji zdecydowanie 

obawiało się 11% ankietowanych firm.  
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Rys. 184 Przewidywany wpływ akcesji z Unią Europejską na 
sytuację przedsiębiorstwa. 

 

 Opinie na temat akcesji z UE wyraźnie różni-

cują respondentów, dzieląc ich na dwie grupy42 

(Rys. 185). Pierwsza grupa, to grupa spodziewająca 

się korzyści z integracji, względnie nie oczekująca 
                                                           
42 Bardziej pogłębione analizy przedstawiono w dalszej części 
opracowania. W tym miejscu zaprezentowano jedynie ogólną 
charakterystykę respondentów.  

znaczącego oddziaływania integracji. Są to przede 

wszystkim przedsiębiorstwa (Rys. 185): 

•  już w znacznym stopniu przygotowane do 

włączenia w struktury europejskie,  

•  mające odpowiednią wiedzę na temat 

funkcjonowania UE, 

•  nowoczesne, innowacyjne w zakresie sto-

sowanych technologii i produkowanych 

produktów, 

•  działające w perspektywicznych branżach, 

•  produkujące konkurencyjne wyroby. 

 

Przedsiębiorstwa z drugiej grupy, które obawiały 

się akcesji, lub nie potrafiły ocenić jej konsekwen-

cji to firmy odbiegające od wymienionych powyżej 

charakterystyk. Wyróżniały się ponadto słabą wie-

dzą, zarówno na temat UE, jak i np. brakiem orien-

tacji co do konieczności dostosowania przedsię-

biorstwa do warunków akcesji. 
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Rys. 185 Przewidywany wpływ akcesji z Unią Europejską na 
sytuację przedsiębiorstwa a gotowość przedsiębiorstw do 
akcesji (os pionowa: średnia ocena w grupie, skala od 0 � 
najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena). 
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STAN PRZYGOTOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW DO AK-
CESJI. 
 

 Stan przygotowań badanych przedsiębiorstw 

do członkostwa Polski w UE można określić jako 

dostateczny. Przeciętna ocena stanu przygotowań 

respondentów do wymogów akcesji wyniosła bo-

wiem 3,1 pkt. w skali od 0 do 5 (Rys. 186). Ocenę 

przekraczającą 3 pkt. wystawiło sobie blisko 40% 

badanych. 
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Rys. 186 Ocena przygotowania przedsiębiorstw do członko-
stwa w UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena). 

 

 Obawy przed akcesją, czy trudności z określe-

niem konsekwencji tego faktu dla przedsiębiorstwa, 

mogą w znacznej mierze wynikać ze słabego przy-

gotowania tych przedsiębiorstw do wypełnienia 

warunków akcesji (Rys. 187). Co piąty spośród 

respondentów określających przystąpienie do UE 

jako zagrożenie jednocześnie negatywnie ocenił 

stan swojego przygotowania (na nie więcej niż 

jedynkę). Przedsiębiorstwa dobrze dostosowane do 

wymogów obowiązujących w UE częściej spo-

dziewały się korzystnego wpływu akcesji na sytu-

acje przedsiębiorstwa.  
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Rys. 187 Ocena przygotowania przedsiębiorstw do członko-
stwa w UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena) a 
ocena wpływu integracji na sytuacje przedsiębiorstwa. 

 

 
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. 

 

 O pozycji przedsiębiorstw na otwartym rynku 

zdecyduje m.in. konkurencyjność wytwarzanych 

przez nie produktów. Badane przedsiębiorstwa 

oceniły konkurencyjność swoich wyrobów na ryn-

kach europejskich przeciętnie tylko nieco więcej 

niż dostatecznie � na 3,3 pkt. w sześciostopniowej 

skali (Rys. 188). Konkurencyjność wyrobów jako 

dobrą lub bardzo dobrą określiło ponad 46% bada-

nych.  
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Rys. 188 Ocena konkurencyjności wyrobów przedsiębior-
stwa na rynkach europejskich (od 0 � najniższa ocena, do 5 � 
najwyższa ocena). 
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Wśród czynników ograniczających konkuren-

cyjność przedsiębiorstwa respondenci wymieniali 

m.in.: 

•  wysokie koszty pracy, 

•  słabą wydajność czynników produkcji, 

•  niską jakość produktów, brak certyfikatów 

i atestów, 

•  niskie zaawansowanie technologiczne pro-

duktów i procesów produkcyjnych. 

 

 

Wiedza o Unii Europejskiej. 
 

 Istotnym problemem jest niski poziom wie-

dzy przedsiębiorstw na temat Unii Europejskiej. 

Przeciętna ocena, jaką wystawiały sobie przedsię-

biorstwa za znajomość zasad na jakich funkcjonuje 

UE, wyniosła jedynie 3 pkt. z sześciostopniowej 

skali (Rys. 189). Zaledwie co trzeci z respondentów 

swoją wiedzę o UE ocenił na więcej niż czwórkę. 
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Rys. 189 Ocena wiedzy przedsiębiorstwa na temat mechani-
zmów rządzących UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyż-
sza ocena). 

 

 Lepsze zrozumienie zasad rządzących UE 

umożliwia pełniejsze wykorzystanie korzyści pły-

nących z akcesji, ułatwia identyfikację w przedsię-

biorstwie obszarów wymagających dostosowań. W 

badanej próbie respondenci oczekujący dla swojego 

przedsiębiorstwa korzyści z integracji wyróżniali 

się najwyższą średnią oceną wiedzy na temat UE; 

średnia ocena wiedzy w tej grupie wyniosła 3,3 pkt 

(wobec 2,8 pkt � w klasie firm oceniających wpływ 

akcesji negatywnie). Najsłabszy poziom wiedzy 

prezentowały przedsiębiorstwa nie mające zdania 

na temat przewidywanego wpływu integracji z UE 

oraz firmy obawiające się negatywnych konse-

kwencji integracji (Rys. 190).  
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Rys. 190 Ocena wiedzy przedsiębiorstwa na temat mechani-
zmów rządzących UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyż-
sza ocena) a wpływ integracji na sytuacje przedsiębiorstwa. 

 

Słaby poziom wiedzy przedsiębiorstw o 

Unii Europejskiej może się wiązać ze stosunkowo 

niewielkim zainteresowaniem szkoleniami na ten 

temat. Łącznie aż 80% respondentów do tej pory 

nie przeszkoliło swoich pracowników w zakresie 

wiedzy o UE, w tym 50% badanych nie przewidy-

wało nawet w przyszłości przeprowadzenia podob-

nych szkoleń (Rys. 191).  
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Rys. 191 Szkolenia pracowników w zakresie wiedzy o UE. 

 

Zaledwie co piąty przedsiębiorca informował, że 

szkoli swoich pracowników na temat UE, a 30% 

badanych planowało takie szkolenia dopiero w 
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przyszłości. Jeśli zatem przedsiębiorcy zrealizują 

swoje plany dotyczące szkoleń pracowników, jedy-

nie połowa przedsiębiorstw będzie w najbliżej 

przyszłości posiadała kadry przeszkolone w zakre-

sie wiedzy o UE. 

Przedsiębiorstwa szkolące swoich pra-

cowników na temat UE formułowały wyższe 

oceny poziomu wiedzy w zakresie problematyki 

unijnej, chociaż średnia tych ocen - na poziomie 3,3 

pkt. - wskazuje na zaledwie dostateczne przygoto-

wanie takich przedsiębiorstw. Rys. 192 pokazuje, 

że fakt przeprowadzenia szkoleń może wpływać na 

poziom znajomości zagadnień związanych z UE, 

gdyż wraz ze wzrostem oceny wiedzy o UE rósł 

udział przedsiębiorstw, w których odbywają się 

szkolenia pracowników. Najmniejsze zaintereso-

wanie przeprowadzeniem szkoleń w przyszłości 

wykazywały przedsiębiorstwa teoretycznie już 

dobrze przygotowane. 
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Rys. 192 Szkolenia pracowników a ocena wiedzy o UE (od 0 
� najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena). Przy osi piono-
wej dołączono informację o udziale liczbowym klasy w 
próbie (w %).  

 

 

 

 

 

 

 

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW PRZED AKCESJĄ Z 

UE A WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. 

 

 Wyniki badań sugerują, że sektor dużych 

przedsiębiorstw zajmuje lepszą, w porównaniu z 

przedsiębiorstwami mniejszymi, pozycję startową 

przed akcesją z Unią Europejską (Rys. 194).  
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Rys. 193 Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie a goto-
wość do akcesji (os pionowa: średnia ocena w grupie, skala 
od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena).  
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Rys. 194 Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa a gotowość do 
akcesji (os pionowa: średnia ocena w grupie, skala od 0 � 
najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena).  

 

Obserwujemy m.in. że: 

•  przedsiębiorstwa duże (pod względem za-

trudnienia, jak i pod względem zajmowa-

nej pozycji rynkowej) w większym stopniu 
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są przygotowane do wypełnienia wymo-

gów wynikających z członkostwa w UE, 

•  przedsiębiorstwa duże (zatrudniające po-

wyżej 500 pracowników) mają bardziej, 

niż małe i średnie podmioty, konkurencyj-

ną produkcję 

•  przedsiębiorstwa największe (zatrudniają-

ce powyżej 500 pracowników) są wyraźnie 

lepiej przygotowane także w zakresie teo-

retycznej wiedzy o UE. 

 

 Widoczna jest zależność stopnia przygotowa-

nia do wymogów akcesji z UE od wielkości przed-

siębiorstwa określonego poziomem zatrudnienia 

(Rys. 195). Wyższy stan gotowości prezentowały 

przedsiębiorstwa o wyższym zatrudnieniu i wraz ze 

spadkiem w klasyfikacji według wielkości zatrud-

nienia udział podmiotów oceniających pozytywnie 

swój stopień dostosowania wyraźnie się zmniejszał. 

Dobrą lub nawet bardzo dobrą ocenę przygotowa-

nia do członkostwa w UE wystawiło sobie prawie 

67% przedsiębiorstw największych, zatrudniają-

cych ponad 2,5 tys. osób, a jedynie 23% podmio-

tów najmniejszych. W negatywny sposób wyróż-

niała się znaczna grupa najgorzej przygotowanych 

małych przedsiębiorstw. Co piąte spośród tych 

najmniejszych przedsiębiorstw, o zatrudnieniu 

poniżej 100 osób, oceniło stan swoich przygotowań 

na nie więcej niż jedynkę. Średnia ocena gotowości 

tych najmniejszych firm wyniosła jedynie 2,7 pkt. 

w sześciostopniowej skali, podczas gdy wśród firm 

dużych - 3,4 pkt, a największych - 3,8 pkt. (Rys. 

193). 
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Rys. 195 Ocena przygotowania przedsiębiorstw do członko-
stwa w UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena) a 
wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Przy osi pionowej 
dołączono informację o liczbie podmiotów w danej klasie 
wielkości zatrudnienia. 
 Biorąc pod uwagę inne kryterium wielkości 

firmy, jaką jest pozycja rynkowa, również uzysku-

jemy potwierdzenie, że do wymogów akcesji z UE 

lepiej dostosowane są przedsiębiorstwa większe, 

posiadające znaczący udział w rynku (Rys. 194, 

Rys. 196).  
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Rys. 196 Ocena przygotowania przedsiębiorstw do członko-
stwa w UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena) a 
pozycja rynkowa przedsiębiorstwie. Przy osi pionowej dołą-
czono informację o liczbie podmiotów w danej klasie wielko-
ści zatrudnienia. 
 

Trudności z funkcjonowaniem na otwartym 

rynku mogą wynikać m.in. ze słabszej pozycji kon-

kurencyjnej przedsiębiorstw. Badania wskazują, że 

lepiej przygotowane do konkurowania na ryn-

kach europejskich są przedsiębiorstwa większe, 

zatrudniające powyżej 500 pracowników (Rys. 

197). Wysoką, ocenę konkurencyjności swoich 

produktów wystawiło sobie ponad 55% tych du-
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żych przedsiębiorstw, przy czym wśród firm naj-

większych, o zatrudnieniu przekraczającym 2,5 tys. 

osób, udział ocen najlepszych sięgał aż 67%. Niska 

konkurencyjność produktów jest problemem 

najmniejszych podmiotów. Nawet więcej niż co 

dziesiąte małe przedsiębiorstwo produkuje produk-

ty niekonkurencyjne względem produktów na ryn-

ku europejskim. Średnia ocena konkurencyjności 

produktów najmniejszych przedsiębiorstw, o za-

trudnieniu nie przekraczającym 100 osób, wyniosła 

3,1 pkt. w sześciostopniowej skali. W grupie naj-

większych przedsiębiorstw średnia ocena konku-

rencyjności była o 0,8 pkt. wyższa (Rys. 193). 
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Rys. 197 Ocena konkurencyjności wyrobów przedsiębior-
stwa na rynkach europejskich (od 0 � najniższa ocena, do 5 � 
najwyższa ocena) a wielkość zatrudnienia w przedsiębior-
stwie. Przy osi pionowej dołączono informację o liczbie 
podmiotów w danej klasie wielkości zatrudnienia. 
 

 Przedsiębiorstwa największe, o zatrudnieniu 

przekraczających 500 pracowników, są wyraźnie 

lepiej przygotowane także w zakresie teoretycz-

nej wiedzy o UE. Dobry lub bardzo dobry stan 

wiedzy na temat UE posiadało aż 58% firm o naj-

większym zatrudnieniu, a tylko 25% przedsiębior-

ców zatrudniających poniżej 100 pracowników. 

Ponad 16% najmniejszych przedsiębiorstw o Unii 

nie wiedziało praktycznie nic. Stan wiedzy naj-

mniejszych przedsiębiorstw oceniony został średnio 

na 2,8 pkt. w sześciostopniowej skali, przedsiębior-

stwa największe uzyskały tutaj ocenę o 0,7 pkt. 

wyższą. 
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Rys. 198 Ocena wiedzy przedsiębiorstwa na temat mechani-
zmów rządzących UE (od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyż-
sza ocena) a wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 

 

 

DOŚWIADCZENIA W KONTAKTACH Z UE. 

 

 Prawie 42% badanych przedsiębiorstw jest już 

obecnych na rynkach europejskich, utrzymując 

różnego rodzaju kontakty z organizacjami państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Najczęściej, bo 

w 27% przypadków, kontakty te przybierały formę 

działalności importowej lub eksportowej (Rys. 

199).  
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Rys. 199 Rodzaj kontaktów z instytucjami, organizacjami 
państw członkowskich UE. Oś pozioma: procent próby. 

Spośród innych form kontaktów przedsiębiorstwa 

wymieniały, choć już zdecydowanie rzadziej, przy-

należność do międzynarodowych sieci dystrybucji 

(5,5% odpowiedzi) i współpracę z instytucjami 

producenckimi (5% odpowiedzi). Pozostałe rodzaje 

współpracy takie jak: uczestnictwo w komisjach 
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standaryzacyjnych, kapitułach, czy kontakty z in-

stytucjami społecznymi występowały marginalnie.  

 Przedsiębiorstwa już współpracujące z 

instytucjami państw UE są obecnie lepiej przy-

gotowane do wymogów akcesji niż podmioty nie 

mające żadnych doświadczeń na rynku europej-

skim. Najwyżej � średnio na 3,8 pkt. w sześcio-

stopniowej skali - oceniły swoją gotowość do inte-

gracji przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach 

międzynarodowych sieci dystrybucji. Tylko nieco 

słabiej wypadła ocena importerów i eksporterów 

(3,6 pkt.). W najtrudniejszej zaś sytuacji znalazły 

się przedsiębiorstwa ograniczające swoje kontakty 

do rynków krajowych lub pozaunijnych (2,8 pkt.). 

 

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU. 

 

 Ocena polityki gospodarczej z punktu widze-

nia integracji z UE jest dla respondentów dużym 

problemem. Prawie 55% badanych nie potrafiło 

sformułować jednoznacznej opinii na temat oddzia-

ływania polityki rządu na procesy akcesyjne (Rys. 

200). Ponadto, w pozostałej grupie przeważają 

zdania negatywne. Według 26% badanych rząd 

prowadzi politykę w sposób niesprzyjający dla 

procesów akcesyjnych, a jedynie według 20% re-

spondentów oddziaływanie tej polityki jest korzyst-

ne dla akcesji. 
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Rys. 200 Ocena polityki gospodarczej rządu z punktu widze-
nia akcesji.  

 Nieznacznie większe poparcie dla działań 

rządu w zakresie akcesji wykazywały przedsiębior-

stwa o wyższym zatrudnieniu (Rys. 201).  
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Rys. 201 Ocena polityki gospodarczej rządu z punktu widze-
nia akcesji a wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 

 

 Dość silne są oczekiwania przedsiębiorstw 

dotyczące ochrony rynku krajowego. Niemal 

22% przedsiębiorstw widziałoby potrzebę prowa-

dzenia przez rząd polityki chroniącej rynek krajo-

wy, w segmencie, na jakim działa przedsiębiorstwo 

(Rys. 202). Najczęściej postulowaną długością 

okresu ochrony jest okres 2-3 lat (Rys. 203). 
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Rys. 202 Czy w opinii przedsiębiorstwa rynki, na jakich 
działa, powinny być chronione. 
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Rys. 203 Okres postulowanej ochrony rynku w miesiącach. 
Oś pionowa: udział odpowiedzi w grupie przedsiębiorstw, 
które domagały się ochrony rynku i podały okres takiej 
ochrony (grupa ta stanowiła 13% próby). 
 
 Ochrony rynków domagały się przede wszyst-

kim przedsiębiorstwa, które obawiały się zagroże-

nia ze strony rynków unijnych. Prawie połowa 

respondentów przewidujących dla swojego przed-

siębiorstwa wystąpienia negatywnych konsekwen-

cji akcesji z UE twierdziła, że rynki, na których 

działa przedsiębiorstwo powinny zostać objęte 

ochroną (Rys. 204). 
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Rys. 204 Wpływ akcesji na sytuację przedsiębiorstwa a 
potrzeba ochrony rynku. 

Tab. 128 Rodzaj działalności przedsiębiorstw zgłaszających 
postulat ochrony rynków. 

Dział EKD liczba 
przedsię
biorstw 
domaga-
jących 
się 
ochrony 

w % 
przedsię
biorstw 
z działu 

w % 
próby 

Produkcja artykułów spo-
żywczych i napojów 22 34,4 18,5 

Budownictwo 15 23,8 12,6 

Produkcja wyrobów che-
micznych 10 32,3 8,4 

Produkcja wyrobów z surow-
ców niemetalicznych pozo-
stałych 7 35,0 5,9 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energie elektryczna. gaz. 
wodę 7 24,1 5,9 

Handel hurtowy i komisowy 
z wyjątkiem handlu pojaz-
dami mech. 6 11,8 5,0 

Transport lądowy. transport 
rurociągowy 5 71,4 4,2 

Włókiennictwo 5 31,3 4,2 

Działalność wspomagająca 
transport. działalność zwią-
zana z turystyką 4 25,0 3,4 

Pozostałe usługi związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 4 40,0 3,4 

Produkcja maszyn i urzą-
dzeń. gdzie indziej nie skla-
syfikowana 4 15,4 3,4 

Inne 30  25,2 

XXXVVVIIIIIIIII...222...    DDDzzziiiaaałłłaaannniiiaaa   dddooossstttooosssooowwwaaawwwccczzzeee...    

 

OBSZARY DOSTOSOWAŃ. 

 

 Dostateczna ocena stanu przygotowań bada-

nych przedsiębiorstw do członkostwa Polski w UE 

(patrz str. 166) sugeruje występowanie obszarów 

wymagających jeszcze poważnych dostosowań. 

Znaczne zaległości widoczne są szczególnie w 

zakresie wypełniania norm obowiązujących w Unii, 

gdyż aż 43% przedsiębiorstw widziało konieczność 

podjęcia działań inwestycyjnych mających na celu 

dostosowanie do unijnych norm (Rys. 205).  
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Rys. 205 Czy występuje konieczność podejmowania działań 
inwestycyjnych w celu dostosowania do norm obowiązują-
cych w Unii Europejskiej. 

Blisko 10% respondentów nie potrafiło w ogóle 

ocenić, czy w przedsiębiorstwie istnieje potrzeba 

działań dostosowawczych. Można przypuszczać, że 

są to jednak przedsiębiorstwa słabo przygotowane 

do akcesji - średnia ocena gotowości do członko-

stwa w UE wypadła niedostatecznie (2 pkt. w sze-

ściostopniowej skali). Dostosowania nie będą po-

trzebne w przypadku 47% badanych, którzy już 

wypełniają normy unijne.  

 Poniesienie różnego rodzaju kosztów dosto-

sowania przewidywało ogółem około 56% bada-

nych podmiotów (Rys. 206). W przypadku 7% 

respondentów podjęcie działań dostosowawczych 

będzie niemożliwe, bądź ze względu na brak środ-

ków finansowych, bądź też ze względu na inne 

przyczyny niż finansowe. Około 23% przedsię-

biorstw nie planuje żadnych wydatków na dostoso-

wanie do UE, ze względu na osiągniętą już zgod-

ność z oczekiwaniami UE.  
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Rys. 206 Gotowość przedsiębiorstwa do poniesieni kosztów 
dostosowania do Unii Europejskiej. 

 

 Poza koniecznością dostosowań przedsię-

biorstw do norm obowiązujących w UE, co jest 

zadaniem priorytetowym, respondenci wskazywali 

także na problem podniesienia efektywności pro-

dukcji, usprawnienia marketingu oraz rozszerzenia 

sieci dystrybucji za granicą (Rys. 207).  
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Rys. 207 Rodzaj przewidywanych kosztów dostosowania do 
UE. Przedsiębiorstwo mogło wybrać trzy najważniejsze 
koszty. Oś pionowa: udział odpowiedzi w próbie (w%). 

 

Łącznie 27% podmiotów przewidywało, że koszty 

dostosowań do norm będą jednym z trzech najpo-

ważniejszych wydatków związanych z dostosowa-

niem się do UE, w tym zdecydowana większość 

wymieniła je te koszty jako najważniejsze43. Ponie-

sienie kosztów związanych z poprawę wydajności 

produkcji, podobnie jak i na usprawnienie marke-

tingu przewidywało po około 33% badanych, ale w 

porównaniu z dostosowywaniem do norm rzadziej 

to będą przedsięwzięcia najważniejsze. Znaczne 

zaległości mają także badane przedsiębiorstwa w 

dziedzinie ochrony środowiska i warunków pracy 

BHP - były to bowiem zagadnienia najczęściej 

wymieniane w otwartej części pytania o koszty 

dostosowań. 

                                                           
43 Występuje pewna rozbieżność pomiędzy odsetkiem widzącym 
potrzebę działań inwestycyjnych dostosowujących do norm 
(Rys. 205) a odsetkiem przewidujących poniesienie kosztów z 
tytułu dostosowania do norm. Wynikać to może m.in. z nieco 
innej konstrukcji pytań o te dwa zagadnienia - w pytaniu o 
przewidywane koszty przedsiębiorstwa mogły wymienić jedynie 
trzy warianty odpowiedzi. 
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 Pomimo konieczność podejmowania różnych 

działań dostosowawczych przedsiębiorstwa ocenia-

ją, że aktualna sytuacja umożliwia im dostoso-

wanie się przynajmniej w dostatecznym stopniu 

do wymogów akcesji. Takie opinie wyraziło około 

trzy czwarte respondentów, przy czym 26% oceni-

ło, że jest w stanie wypełnić wszystkie wymagania 

związane z członkostwem w UE (Rys. 208).  
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Rys. 208 Czy w aktualnej sytuacji przedsiębiorstwo jest w 
stanie dostosować się do wymogów akcesji z Unią Europej-
ską. 

W przypadku 51% ankietowanych możliwe jest 

częściowe dostosowanie się do warunków akcesji. 

Chociaż jedynie niespełna 4% badanych otwarcie 

przyznało, że nie sprosta wymogom akcesji, to z 

niewielkim prawdopodobieństwem błędu grupę tę 

należy powiększyć o przedsiębiorstwa, które nie 

potrafiły ocenić swoich możliwości dostosowania. 

Bardzo niska ocena stopnia przygotowania do 

członkostwa w UE takich podmiotów wskazuje 

bowiem, że mogą mieć one poważne problemy z 

wypełnieniem warunków wynikających z akcesji 

(60% takich respondentów stan swoich przygoto-

wań do akcesji oceniło na nie więcej niż 2 pkt. w 

sześciostopniowej skali Rys. 209). 
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Rys. 209 Gotowość przedsiębiorstwa do dostosowania się do 
wymogów akcesji z Unią Europejską. 
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Rys. 210 Gotowość przedsiębiorstwa do dostosowania się do 
wymogów akcesji z Unią Europejską a konieczność podej-
mowania działań dostosowawczych do norm unijnych. 

 

 

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ DOSTOSOWAWCZYCH . 

 

 Z wypowiedzi ankietowanych wynika, że 

może pojawić się problem z finansowaniem dzia-

łań dostosowawczych. Blisko 17% przedsiębiorstw 

widzących konieczność przeprowadzenia działań 

dostosowawczych do wymogów unii (a 9% pełnej 

próby, Rys. 211) nie będzie miało środków na re-

alizację tego przedsięwzięcia. Trudności z 

finansowaniem mogą się także pojawić w 

przypadku 42% przedsiębiorstw planujących 

inwestycje dostosowawcze, które według stanu na 

przełom kwietnia i maja b.r. nie wiedziały jeszcze, 

czy zdobędą odpowiednie środki finansowe. 

Trudności z pozyskaniem finansowania może mieć 

więc łącznie 59% przedsiębiorstw muszących się 

dostosować do norm UE, czyli 32% badanej próby. 

Tylko 41% przedsiębiorstw, które muszą podjąć 

działania inwestycyjne w celu dostosowania się do 
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westycyjne w celu dostosowania się do norm unij-

nych (a 22% próby) potwierdziło, że ma zapewnio-

ne sfinansowanie tego przedsięwzięcia. 
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Rys. 211 Czy przedsiębiorstwo będzie miało środki finanso-
we na przeprowadzenie inwestycji mających na celu dosto-
sowanie do norm Unii Europejskiej (udział w pełnej próbie i 
w grupie przedsiębiorstw podejmujących działania dostoso-
wawcze). 

 

Przedsiębiorstwa, które już wiedzą, że nie będą 

dysponowały środkami na sfinansowanie dostoso-

wania przedsiębiorstwa do norm UE to podmioty:  

•  małe - 60% z nich zatrudnia poniżej 250 

osób (Rys. 212),  

•  o słabej kondycji ekonomicznej � 33% z 

nich nie korzysta z kredytów ze względu 

na brak zdolności kredytowej44 

•  o trudniejszym w związku z tym dostępie 

do kredytów bankowych � 55% ubiegają-

cych się spośród nich o kredyt spotyka się, 

i to zwykle dość często, z odmową kredy-

towania, 

 

 

                                                           
44 dla porównania z podobnych powodów z kredytów nie korzy-
stało tylko 5% firm, które będą dysponowały środkami na sfi-
nansowanie projektów dostosowawczych. 
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Rys. 212 Czy przedsiębiorstwo będzie posiadało środki na 
sfinansowanie inwestycji dostosowawczych do norm UE a 
wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 
 

 Wobec trudności, jakie mogą pojawić się w 

obszarze finansowania działań dostosowawczych 

zaskakiwać może bardzo niska skłonność bada-

nych przedsiębiorstw do wykorzystywania fun-

duszy pomocowych. Jedynie co dziesiąty z ankie-

towanych podmiotów przyznał, że jego przedsię-

biorstwo wykorzystuje środki z takich funduszy, 

bądź uczestniczy w programach rozwojowych. 
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Rys. 213 Wykorzystanie funduszy pomocowych, programów 
rozwojowych. 

 

 Wykorzystanie pomocy ze środków unijnych 

na finansowanie inwestycji może wiązać się z ko-

niecznością równoległego zaciągnięcia kredytów 

bankowych. W badanej próbie występuje niewielka 

grupa podmiotów, stanowiąca niespełna 14% bada-

nych, zamierzających zaciągnąć kredyt bankowy na 

zrealizowanie inwestycji dotowanych z unijnych 

programów pomocowych. Wykorzystanie takich 

kredytów planowała znaczna grupa, bo 43%, przed-
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siębiorstw już uczestniczących w różnego rodzaju 

programach pomocowych. 13,6
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Rys. 214 Czy przedsiębiorstwo przewiduje zaciągnięcie 
kredytu bankowego na zrealizowanie inwestycji dotowanych 
z unijnych programów pomocowych. 

XXXVVVIIIIIIIII...333...    PPPrrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannneee   kkkooonnnssseeekkkwwweeennncccjjjeee   aaakkkccceeesssjjjiii    dddooo   UUUEEE...   
 

 W ocenie konsekwencji akcesji z UE na wa-

runki konkurowania na rynku dominowały przewi-

dywania, że oddziaływanie akcesji będzie w tym 

obszarze obojętne. Taką opinię prezentowało 37% 

badanych. Ponad 24% podmiotów wyraziło prze-

konanie, że integracja przyczyni się do poszerzenia 

rynku i stworzy możliwość dalszej ekspansji przed-

siębiorstwa.  
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Rys. 215 Przewidywany skutek przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej. 

Ze względu na wzrost konkurencji akcesja będzie 

natomiast zagrożeniem według 19% respondentów. 

Odnotować należy zatem przewagę opinii pozy-

tywnych nad negatywnymi. Podobnie jak w oce-

nach wielu innych aspektów związanych z akcesją, 

również tutaj wiele przedsiębiorstw miało wątpli-

wości co do ewentualnych konsekwencji akcesji. 

Co piąty z badanych nie potrafił przewidzieć wpły-

wu akcesji na poziom konkurencji na rynku, na 

których działa jego przedsiębiorstwo. 

 Konkurencji po włączeniu w struktury UE 

obawiały się przede wszystkim przedsiębiorstwa 

nie przygotowane do rywalizacji na wspólnym 

rynku. O swoją pozycję na rynku nie bały się nato-

miast przedsiębiorstwa zgodnie ze średnią oceną: 

lepiej przygotowane do wymogów akcesji, wytwa-

rzające konkurencyjne produkty, mające większą 

wiedzę na temat zasad rządzących Unią Europejską 

(Rys. 216). 
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Rys. 216 Przewidywany wpływ akcesji z Unią Europejską na 
sytuację na konkurencję na rynku a gotowość przedsię-
biorstw do akcesji (os pionowa: średnia ocena w grupie, 
skala od 0 � najniższa ocena, do 5 � najwyższa ocena). 

 

 Przewidywany wpływ akcesji na poziom kon-

kurencji na rynku był znaczącym elementem decy-
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dującym o opinii przedsiębiorstwa na temat inte-

gracji z UE. Negatywny stosunek do akcesji miały 

niemal wszystkie przedsiębiorstwa obawiające się 

zagrożenia ze strony poszerzonej konkurencji.  
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Rys. 217 Przewidywany skutek przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej a ocena wpływu integracji na sytuacje przedsiębior-
stwa. 
 

 Połączenie rynków wskutek integracji może 

uruchomić dostosowania poziomu cen, i co piąty z 

badanych spodziewał się wystąpienia takiego wła-

śnie scenariusza. Nieco częstsze są oczekiwania 

wzrostu cen, niż ich spadku. Wzrostu cen na pro-

dukowane przez siebie wyroby spodziewało się 

ponad 12% ankietowanych, spadku zaś - blisko 7% 

respondentów. Dominowały jednak opinie, że akce-

sja nie powinna mieć znaczącego wpływu na ceny 

wyrobów, taką opinię wydała połowa spośród ba-

danych przedsiębiorstw.  
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Rys. 218 Przewidywany wpływ akcesji z na poziom cen 
wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwo. 

 

 Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest 

wpływ akcesji na racjonalizację zatrudnienia w 

przedsiębiorstwach. Większość, bo blisko 56% 

badanych nie przewidywała większego wpływu 

integracji na zmiany poziomu zatrudnienia. Duży 

był jednak udział grupy przedsiębiorstw, w których 

ewentualne zmiany zatrudnienia są jeszcze trudne 

do oszacowania. Natomiast prawie 8% responden-

tów zapowiadało konieczność redukcji.  
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Rys. 219 Przewidywany wpływ procesów akcesyjnych na 
racjonalizację zatrudnienia. 
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