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KONIUNKTURA W HANDLU JAKO WYNIK STANU KONDYCJI 
POLSKIEJ GOSPODARKI W OKRESIE 1994-2002

Badania koniunktury w handlu prowadzone Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH 
stanowią integralną część składową badań koniunktury prowadzonych przez ten 
Instytut. IRG zajmuje się bowiem również analizowaniem koniunktury w przemyśle, 
rolnictwie, budownictwie, bankowości, transporcie oraz badaniami kondycji 
gospodarstw domowych.

Studia nad koniunkturą w handlu rozpoczęto w październiku 1993 r. Prowadzone są 
one za pomocą testu koniunkturalnego na podstawie ankiety. Pytania kierowane do 
przedsiębiorstw handlowych mają charakter jakościowy. Respondenci co kwartał 
dokonują oceny zmian, jakie nastąpiły w badanych obszarach działalności 
gospodarczej, wyróżniając dla każdego zjawiska trzy sytuacje: stan typowy (bez 
zmian), pogorszenie sytuacji (spadek) oraz polepszenie sytuacji (wzrost). W każdym 
pytaniu ankiety respondenci oceniają według tego schematu zarówno sytuację bieżącą 
(stan), jak i przewidywania na najbliższą przyszłość (prognoza). Podstawą do oceny 
zjawiska są statystyki bilansowe (salda) obliczane dla wszystkich pytań ankiety jako 
różnice między odsetkiem odpowiedzi stwierdzających poprawę stanu i jego 
pogorszenie, ważone wielkością zatrudnienia. Syntetyczną oceną koniunktury w 
handlu jest wskaźnik koniunktury liczony metodą IRG.

Tabela 1. Informacje ogólne o badaniach koniunktury w jednostkach handlowych
prowadzonych przez IRG

IRG
Data rozpoczęcia badania Październik 1993 r.
Częstotliwość prowadzonych badań Kwartalnie (4 badania w roku)
Liczba wysyłanych ankiet Średnio do 1000 jednostek w każdym badaniu
Aktualizacje próby I kwartał 1995 r. 

I kwartał 1999 r.
Zwrotność 23% - 30%
Stopień harmonizacji z badaniami 
prowadzonymi przez OECD

Pełna harmonizacja z uwzględnieniem specyfiki 
polskiego rynku

Forma prezentacji wyników badań Biuletyn dwujęzyczny (polsko -  angielski)
Źródło: Opracowanie własne
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Wyniki ankiety są obliczane dla całego kraju w następujących przekrojach: rodzaje 
własności przedsiębiorstw, dziedziny działalności handlowej (branże), charakter 
prowadzonej działalności (hurt, półhurt, detal), wielkość ośrodków, w których 
prowadzą swoją działalność przedsiębiorstwa handlowe oraz wielkość przedsiębiorstw, 
mierzona liczbą zatrudnionych.

Instytut wysyła miesięcznie średnio około 1000 ankiet. Współczynnik zwrotu 
kształtuje się na poziomie około 23%-30%.

Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu

W badaniach prowadzonych przez IRG SGH oblicza się wskaźnik koniunktury w 
handlu według następującego wzoru:

H = M + N - J/3,
gdzie:
M - saldo tendencji w sprzedaży w handlu w ciągu najbliższych 6 miesięcy w 

stosunku do miesiąca, w którym przeprowadzono badanie,
N - saldo prognozowanych zakupów towarów od dostawców krajowych i 

zagranicznych razem, dokonywanych przez przedsiębiorstwa handlowe w ciągu 
najbliższych 6 miesięcy,

J - saldo odpowiedzi na pytanie o stan zapasów w miesiącu, w którym 
przeprowadzono badanie.

Wskaźnik koniunktury w handlu obliczany jest w następujących przekrojach:
• Ogólny wskaźnik koniunktury,
• Wskaźnik koniunktury według rodzajów własności przedsiębiorstw handlowych,
• Wskaźnik koniunktury według dziedzin działalności handlowej,
• Wskaźnik koniunktury w hurcie i w detalu,
• Wskaźnik koniunktur}' według wielkości ośrodków działania przedsiębiorstw 

handlowych,
• Wskaźnik koniunktury według wielkości przedsiębiorstw handlowych.



Wykres. 1. Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu 
Źródło: Opracowanie własne

W latach 1994 -  1997 wyniki badań pokazywały utrzymywanie się dobrej i bardzo 
dobrej koniunktury w polskim handlu, przerywanej sezonowymi załamaniami na 
początku każdego roku. Na przełomie każdego roku następuje bowiem wyczerpanie 
siły nabywczej konsumentów po wzmożonych zakupach przy końcu roku, często 
związanych ze świętami. Zakupy te ponadto zazwyczaj są stymulowane różnymi 
dodatkowymi wynagrodzeniami konsumentów', wypłacanymi w końcu roku. Z 
początkiem roku ujawnia się również tradycyjna polska niepewność regulacyjna 
związana z wprowadzanymi podwyżkami cen, zmianami podatkowymi, zmianami w 
oprocentowaniu kredytów, zmianami w polityce kursowej i celnej, itp. Jednakże zakres 
tych zmian na przełomie każdego kolejnego roku stawał się coraz mniejszy, ze 
względu na silnie zakorzenione przekonanie przedsiębiorców, że nowy rok 
powodować będzie konieczność nowych bolesnych adaptacji.

W 1998 r. wyniki badań koniunktury w handlu pokazały nieznaczne pogorszenie 
się wskaźników koniunktury. W I i II kwartale 1998 r. stan koniunktury w handlu 
można było określić jako dobry, jakkolwiek zarówno syntetyczne, jak i analityczne 
wskaźniki koniunktury kształtowały się na poziomie niższym niż w latach ubiegłych. 
Niższy niż w poprzednich latach wskaźnik koniunktury świadczył o słabszych 
konsumpcyjnych impulsach wzrostu gospodarczego w 1998 r. oraz o wyczerpywaniu 
się łatwych możliwości polepszania się sytuacji przedsiębiorstw handlowych. W 111 
kwartale 1998 r. odnotowaliśmy po raz pierwszy ujemną wartość syntetycznego 
wskaźnika koniunktury. Sytuacja ta świadczyła niewątpliwie o tym, iż badania te w
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sposób niezwykle czuły rejestrują perturbacje koniunkturalne w polskim handlu, 
spowodowane wpływem kryzysu rosyjskiego na polską gospodarkę, a także wyraźnie 
słabszymi konsumpcyjnymi impulsami wzrostu gospodarczego oraz wyczerpywaniem 
się łatwych możliwości polepszania się sytuacji przedsiębiorstw handlowych. W 
poprzednich latach, handel odczuwał permanentnie dość silną poprawę związaną ze 
wzrostem zamożności społeczeństwa w nowym systemie gospodarczym.

Stan koniunktury w handlu w 1999 r. charakteryzowało osłabienie trwające od 
końca III kwartału 1998 r. Syntetyczne i analityczne wskaźniki koniunktury 
kształtowały się w tym roku na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Osiągnięty 
w III kwartale 1999 r. ogólny wskaźnik koniunktury w handlu w wysokości -7,2 był 
najniższy spośród wszystkich wskaźników odnotowanych do tego czasu w 
analogicznych okresach poprzednich lat. W latach 2000-2002 utrzymywało się cały 
czas osłabienie. Osiągnięty w III kwartale 2000 r. był jeszcze niższy niż w 
analogicznych okresach poprzednich lat. Ostatnie badania z III kwartału 2002 r. 
potwierdzają utrzymywanie się tych negatywnych tendencji.

Badania w latach 1994-1997 pokazują również, że z dużym trudem spadały 
oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw handlowych, które, jak wiadomo, same są 
znacznym źródłem inflacji. Oczekiwania te były na tyle wrażliwe, że nawet mogły 
łatwo poprzez niewielkie zewnętrzne impulsy inflacyjne stać się znów dużymi i 
wzmacniać procesy inflacyjne. Od początku 1998 r. oczekiwania inflacyjne 
przedsiębiorstw handlowych nabierały charakteru osłabiającego, a nie
przyspieszającego inflację. W III kwartale 1998 r. odnotowano bardzo słaby ich 
spadek, a w III kwartale 1999 r. -  niewielki wzrost oczekiwań inflacyjnych. Od 
początku I kwartału 2001 r. odnotowuje się osłabienie tendencji inflacyjnych.

Koniunktura według rodzajów własności przedsiębiorstw

Przebieg ogólnej koniunktury w handlu jest zróżnicowany w poszczególnych 
formach własności. W latach 1994-1997 zdecydowanie najlepszą kondycją miały 
krajowe i zagraniczne spółki tworzące coraz większe powierzchnie sprzedaży, 
zwiększające zatrudnienie i szeroko rozwijające swoją ofertę sprzedaży, między 
innymi poprzez rosnący import towarów. Dobrze przedstawiała się wówczas również 
kondycja zakładów należących do osób fizycznych. Ta najpowszechniejsza forma 
własności w polskim handlu wyrażała jednak swój silny niepokój wynikający z 
zagrożenia konkurencyjnego, jakie stwarzały przede wszystkim krajowe i zagraniczne
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spółki. Dobre perspektywy dla siebie dostrzegały przedsiębiorstwa państwowe. 
Potrafiły one bowiem przetrwać trudny okres transformacji systemowej i dostosować 
się do działania w gospodarce rynkowej. Działały one zdecydowanie lepiej niż ich 
odpowiednicy własnościowi, na przykład w przemyśle. Ogromne trudności z 
dostosowaniem się do reguł rynkowych miały przedsiębiorstwa spółdzielcze -  główna 
forma w handlu w gospodarce socjalistycznej.

Wykres. 2. Koniunktura według rodzajów własności przedsiębiorstw 
Źródło: Opracowanie własne

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w latach 1998 - 2002 najlepsze wyniki 
odnotowały przedsiębiorstwa handlowe własności zagranicznej i mieszanej. Obok nich 
w najlepszej sytuacji były krajowe spółki handlowe (jednak od 1998 r. zaczęły one 
odczuwać coraz więcej obaw rozwojowych). Na tle pozostałych form własności nie 
najgorzej wypadły też przedsiębiorstwa państwowe. Zdecydowanie w najtrudniejszej 
sytuacji były przedsiębiorstwa spółdzielcze, które miały ciągle duże trudności z 
dostosowaniem się do reguł rynkowych.

Koniunktura według dziedzin działalności handlowej

W całym badanym okresie w najtrudniejszej sytuacji były przedsiębiorstwa 
handlowe zajmujące się sprzedażą detaliczną. Wyjątek może stanowić jedynie przełom 
1998-1999 oraz 2000 - 2001, kiedy to przedsiębiorstwom handlowym trudniącym się 
działalnością wiodło się jeszcze gorzej.
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Wykres 3. Koniunktura według działalności handlowej 
Źródło: Opracowanie własne

Koniunktura według wielkości ośrodków, w których działają 
przedsiębiorstwa handlowe
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W latach 1994 -  2002 w najlepszej sytuacji były przedsiębiorstwa funkcjonujące w 
dużych ośrodkach. Dla nich to bowiem w całym badanym okresie odnotowywano 
wyższe wskaźniki koniunktury, niż dla pozostałych przedsiębiorstw. W zdecydowanie 
słabszej kondycji były przedsiębiorstwa handlowe funkcjonujące w małych 
miejscowościach oraz na wsiach.

Czynniki ograniczające polepszenie sytuacji przedsiębiorstw handlowych

Wykres 5. Czynniki ograniczające polepszenie sytuacji przedsiębiorstw handlowych 
Źródło: Opracowanie własne.

Od początku naszych badań permanentnie cztery główne czynniki ograniczały' 
polepszenie sytuacji przedsiębiorstw handlowych: „konkurencja”, „niedostateczny 
popyt”, „koszty zatrudnienia pracowników” oraz „wysokość oprocentowania 
kredytów”.

„Konkurencja” uważana była za główny czynnik stanowiący przeszkodę w 
polepszeniu się sytuacji przedsiębiorstw (z kilkoma wyjątkami: IV kwartał 2001 r., I i
III kwartał 2002 r. kiedy to „niedostateczny popyt” był głównym czynnikiem 
ograniczającym polepszenie się sytuacji przedsiębiorstw handlowych).

W 1994 r. około 60% przedsiębiorstw handlowych uważało „konkurencję” i 
„niedostateczny popyt” za główne czynniki ograniczające możliwość polepszenia się 
ich sytuacji. W 2002 r. odsetek przedsiębiorstw uważających te czynniki za 
ograniczające wzrósł do około 80%. Na przestrzeni badanego okresu sukcesywnie
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coraz bardziej dotkliwe dla przedsiębiorców handlowych były koszty zatrudnienia 
pracowników (w 1994 r. uskarżało się na nie około 20% przedsiębiorców, a w 2002 r. 
już 60%). Odwrotną tendencję można zaobserwować w przypadku „wysokości 
oprocentowania kredytów’'. W 1994 r. ponad 50% respondentów uważało go za 
czynnik ograniczający polepszenie ich sytuacji, natomiast w 2002 r. niewiele ponad 
20%. W badanym okresie takie czynniki jak: „możliwość uzyskania kredytów”, 
„powierzchnia sprzedaży”, „wielkość magazynów”, „niedostateczna podaż” czy 
„jakość towarów” zgłaszało poniżej 20% respondentów.

Prezentacja wyników badań koniunktury
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Wykres 6. Zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych 
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 7. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych 
Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 8. Z ap asy  p rzedsięb io rstw ' han d lo w y ch

Źródło: O p raco w an ie  w łasne.



70

Wykres 9. Zakupy od dostawców krajowych 
Źródło: Opracowanie własne.
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Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 12. P o w ie rzch n ia  m ag azy n o w a

Źródło: O p raco w an ie  w łasne .
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Summary

The Research Institute of Economic Development of the Warsaw School of 
Economics has conducted business test surveys in trade sińce 1993.

During the period 1994-1997 results of research have shown a very positive 
situation in polish trade, however there were short, seasonal periods of economic 
breakdown at the beginning of each year. However, the economic situation in trade has 
deteriorated starting from the third quarter of 1998 till the third quarter of 2002. During 
the tested period, foreign trade companies faced the most difficulties as compared to 
companies of different ownership. From the beginning of the period examined, four 
factors have limited improvements of economic situation of trade companies, these are: 
competition, insufficient demand, costs of labour and high interest rates.


