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W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM IRG DO ZALECEŃ UNII
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1. Wstęp

Badania koniunktury gospodarczej metodą testu umożliwiają 
pozyskiwanie stosunkowo prostymi metodami szybkich informacji o 
stanie gospodarki. Do zalet tych badań zaliczane są szybkość pozy
skiwania informacji i ich aktualność. Uzyskiwane informacje dotyczą 
zarówno stanów bieżących gospodarki, jak i przewidywań na przy
szłość. Badania takie są przeprowadzane od dawna w rozwiniętych 
gospodarczo krajach świata i wykorzystywane do oceny kondycji go
spodarczej, w tym bieżących zmian poziomów aktywności gospodar
czej ale także do określania dług okresowych trendów rozwojowych. 
Są one także wykorzystywane do porównań międzynarodowych. Uży
teczność danych, zbieranych dzięki tym badaniom, zależy przede 
wszystkim od ciągłości badań i długości szeregów czasowych zgro
madzonych informacji oraz od harmonizacji narzędzi badawczych.

Badań koniunktury nie prowadzono w krajach Europy Środ
kowej i Wschodniej w okresie zcentralizowanego kierowania proce
sami gospodarczymi. Absolutnym wyjątkiem były badania zainicjowa
ne przez Instytut Rozwoju Gospodarczego w 1986 roku. Transforma
cja systemowa, oprócz zmian mechanizmu gospodarczego, umożliwi
ła także rozszerzenie zakresu badań ekonomicznych. Wzrosło zainte
resowanie wykorzystaniem do diagnozowania kondycji gospodarki 
znanych narzędzi pomiaru w postaci testów koniunktury. Przebudowa 
rzeczywistości gospodarczej po 1990 roku spowodowała konieczność 
zmiany narzędzi badawczych, stosowanych w Instytucie. Test stoso
wany pierwotnie dostosowany był do systemu gospodarki centralnie 
planowej. Należało dostosować treści pytań ankiety do zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej. Zmiany miały także na celu dosto-

55



Dostosowanie ankiety badania koniunktury w przemyśle przetwórczym ...

sowa nie ankiet do rozwiązań, stosowanych w czołowych ośrodkach 
badania koniunktury, w tym przede wszystkich w krajach EWG. 
Zmiany dokonano wiosną 1991. Intencją autorki badania, dr M. Droz- 
dowicz-Bieć było uchwycenie zjawisk, charakterystycznych dla okresu 
transformacji systemowej, stąd w ankiecie wprowadzono pytania, 
które dotyczyły zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz ich reakcji na 
nowe warunki gospodarowania. Wprowadzono także zasadę, iż w 
każdym pytaniu ankiety będą formułowane odpowiedzi, dotyczące 
stanu bieżącego i przewidywań na przyszłość. W ten sposób ankieta 
IRG zawierała główne pytania, zadawane w krajach EWG, wykorzy
stywane do konstruowania globalnych wskaźników aktywności go
spodarczej. Była jednak bardziej rozbudowana poprzez blok pytań, 
zorientowanych na rejestrację zjawisk specyficznych dla okresu 
transformacji oraz przez fakt zadawania każdego pytania w dwóch 
wersjach, dotyczących stanu bieżącego i przewidywań na przyszłość. 
Ankieta była skierowana wyłącznie do przedsiębiorstw sektora pu
blicznego. W tamtym okresie sektor prywatny był bowiem niewielki i 
nie miał istotnego wpływu na produkt gospodarki.

Sukces przebudowy systemu funkcjonowania gospodarki, o 
którym niewątpliwie możemy obecnie mówić w odniesieniu do gospo
darki polskiej, wyraża się, między innymi, w umacnianiu rynkowych 
regulacji działalności przedsiębiorstw i rozbudowie sektora prywatne
go. To stawia nowe wymagania w stosunku do narzędzi badawczych, 
rejestrujących zmiany w kondycji gospodarczej kraju. Przede wszyst
kim konieczność uwzględniania zjawisk, zachodzących w sektorze 
prywatnych. Po drugie orientacja treści pytań ankiety na rejestrację 
zjawisk charakterystycznych dla gospodarki rynkowej.

Wraz z postępującą prywatyzacją gospodarki zachowania 
przedsiębiorstw prywatnych mają coraz większy wpływ na funkcjono
wanie całego systemu gospodarczego, W IRG badano oddzielnie 
aktywność sektora prywatnego od października 1992 r, posługując 
się nieco innym formularzem ankiety, niż dla sektora publicznego. 
Wobec rosnącego udziału tego sektora w produkcie gospodarki za
częto w IRG rozważać możliwość łącznego badania koniunktury w 
obu sektorach własnościowych. Połączenie takie zostało przeprowa
dzone w marcu 1997 r. Wykorzystano ten moment do ujednolicenia
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ankiety dla całego przemysłu przetwórczego i dalszej harmonizacji z 
wymogami Unii Europejskiej.

2. Zharmonizowany kwestionariusz ankiety do badania 
koniunktury w przemyśle przetwórczym

Prace nad harmonizacją formularzy ankiet, wykorzystywanych 
do badania koniunktury w krajach przechodzących transformację 
systemową, prowadzone były od początku 1990 roku pod patronatem 
OECD i Unii Europejskiej( EUROSTATU). Znaczną aktywność w tej 
dziedzinie wykazywał także Cl RET (Center for International Reaserch 
on Economic Tendency Survey). W rezultacie szeregu roboczych 
dyskusji i spotkań ustalono standardowy kształt kwestionariuszy an
kiet do badania koniunktury w głównych dziedzinach aktywności go
spodarczej. Dla przemysłu przetwórczego przyjęto, iż przedmiotem 
obserwacji powinny być następujące zmienne:

• dla stanu bieżącego i przewidywań na przyszłość:

1. wielkość produkcji,

2. ogólny portfel zamówień,

3. portfel zamówień eksportowych,

4. sytuacja gospodarcza

• pytania dotyczące stanu bieżącego:

5. zapasy wyrobów gotowych,

6. bariery produkcji,

7. wykorzystanie mocy produkcyjnych,

• dla przewidywań na przyszłość:

8. ceny sprzedawanych wyrobów,

9. zatrudnienie,
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10. inwestycje,

• dla planowanych działań;

11. rodzaje inwestycji,

12. czynniki ograniczające inwestycje.

Dopuszczając możliwość pewnego zróżnicowania sformuło
wania pytań ankiety w poszczególnych krajach, głównie ze względów 
językowych , podkreśla się jednocześnie konieczność przestrzegania 
następujących zasad:

• pytania powinny dotyczyć badanego przedsiębiorstwa a nie gospo
darki jako całości,

• pytania dotyczące stanu bieżącego powinny zakładać porównanie z 
sytuacją ocenianą przez przedsiębiorstwa jako normalna,

• wszystkie pytania powinny zakładać odpowiedzi w skali trzystop
niowej: poprawa (+), brak zmian (=), pogorszenie (-),

• pytania zakładające ocenę stanu bieżącego winny odnosić ją  do 
sytuacji sprzed miesiąca (w przypadku badań powtarzanych co 
miesiąc, kwartału w przypadku badań kwartalnych), natomiast 
przewidywania powinny obejmować horyzont 3-4 miesięcy (chyba 
że wyraźnie określi się inny okres),

• wszystkie pytania (z wyjątkiem pytania o procent wykorzystania 
mocy produkcyjnych) powinny zakładać odpowiedzi o charakterze 
jakościowym.

Poszczególne zmienne obserwowane winny być z różną czę
stotliwością. I tak pytania zadawane co miesiąc powinny obejmować 
zmienne wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 9. W odstępach 
kwartalnych winny być powtarzane pytania obejmujące zmienne wy
mienione w punktach 5 i 7, natomiast blok pytań dotyczących inwe
stycji należy powtarzać dwa razy w roku. Szczegółowa treść zhar
monizowanej ankiety podana jest w załączniku nr 1
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3. Zmiany w formularzu ankiety IRG, zapewniające harmonizację 
z wymogami Unii Europejskiej

Ze względu na konieczność zachowania ciągłości badań, 
przesądzających w znacznej mierze o użyteczności ich wyników, 
zmiany w formularzu ankiety nie powinny być zbyt częste i daleko 
idące. Decydując się na połączenie badań sektora publicznego i pry
watnego postanowiliśmy równocześnie wykorzystać ten moment do 
wprowadzenia niezbędnych zmian w formularzu ankiety. Zmiany te 
miały na celu:

• ujednolicenie narzędzi badawczych w obu sektorach własnościo
wych,

• „odchudzenie” ankiety IRG,

• pełniejsze dostosowanie ankiety IRG do wymogów Unii Europej
skiej.

Realizacja pierwszego postulatu była niezbędna dla spójności 
badań. Jednolity kwestionariusz ankiety zbudowano zgodnie z kolej
nymi postulatami. I tak z dotychczasowych ankiet usunięto przede 
wszystkim te pytania, które odnosiły się do specyficznych cech okre
su transformacji, ale także istniejącej na początku sytuacji niedobo
rów czynników produkcji. Były to pytania dotyczące:

-prawidłowości i terminowości wywiązywania się z umów przez do
stawców,

- posiadanych zapasów materiałów i surowców do produkcji,

- zaopatrzenia z importu,

- średniej wielkości miesięcznych wypłat,

- terminowości realizacji inwestycji,

- bariery podaży.
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Eliminacja niedoborów nie tylko na rynku dóbr i usług, ale tak
że na rynkach czynników wytwórczych spowodowała widoczną po
prawę więzi kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Potwierdzały 
to docierające od przedsiębiorstw informacje, toteż uznano, iż w tej 
sytuacji można zrezygnować z obserwacji tego zakresu działalności 
gospodarczej bez szkody dla jakości badania.

Zachowano wszystkie pytania, powtarzane w zharmonizowa
nych testach, które były dotychczas w ankiecie tRG. Nie rozdzielono 
jednak pytań o ocenę stanu bieżącego od pytań dotyczących oczeki
wań. W ten sposób zachowano dotychczasową zasadę, iż każde py
tanie w ankiecie IRG obejmuje zarówno oceny stanu bieżącego jak i 
przewidywań na przyszłość.

Zmieniono treść i częstotliwość powtarzania niektórych pytań, 
ujętych w ankiecie IRG w odmienny sposób. Były to pytania dotyczą
ce barier działalności gospodarczej i inwestycji, zarówno planowa
nych rodzajów jak i czynników ograniczających inwestycje.

Jednocześnie postanowiono zachować niektóre z dotychcza
sowych pytań, których zharmonizowany test nie uwzględnia. Są to 
pytania dotyczące:

- sytuacji finansowej przedsiębiorstw,

- produkcji na eksport,

- korzyści z produkcji na eksport w stosunku do korzyści z produkcji 
na kraj,

- konkurencyjności produkowanych towarów na rynkach zagranicz
nych,

- konkurencyjności importu,

- struktury produkcji,

- przeciętnego jednostkowego kosztu produkcji.
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Pytanie dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw posta
nowiono zachować ze względu na fakt, iż pozwala ono oceniać do
stosowywanie się przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 
Dostarcza ono także informacji o samoocenach przedsiębiorstw w tak 
ważnym aspekcie ich działalności. Blok pytań dotyczących eksportu 
zachowano dlatego, iż we wszystkich projektach rozwoju gospo
darczego kraju eksport uznawano za lokomotywę rozwoju. Uznaliśmy 
zatem, że nie należy rezygnować z uważnej obserwacji tego obszaru 
działalności gospodarczej. Wreszcie pytanie dotyczące kosztu pro
dukcji zachowano zarówno ze względu na fakt, iż dostarcza ono 
istotnych informacji o konkurencyjności produkowanych towarów, ale 
także i o efektywności gospodarowania.

W efekcie przeprowadzonych zmian otrzymano kwestiona
riusz testu badania koniunktury w przemyśle przetwórczym, zwierają
cy więcej pytań, niż przewidziano to w typowym teście. Należy jednak 
podkreślić, iż spełnia on wymogi harmonizacji, gdyż;

- po pierwsze, uwzględnia obserwację wszystkich zmiennych, prze
widzianych w zharmonizowanym teście,

- po drugie, zapewnia obserwację zachowań przedsiębiorstw,

- po trzecie, operuje wymaganą, trzystopniową skalą oceny poszcze
gólnych zmiennych,

- po czwarte, zapewnia gromadzenie danych o charakterze jako
ściowym,

- po piąte, zachowuje wymaganą częstotliwość powtarzania obser
wacji.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zachowano dotychczaso
wą specyfikę badania koniunktury w IRG. Wyraża się ona przede 
wszystkim w uważnym śledzeniu reakcji przedsiębiorstw na zmienia
jące się warunki gospodarowania i dostosowywaniu do nowej rze
czywistości gospodarczej. Ale także w obserwacji tych obszarów 
działalności gospodarczej, które mają istotne znaczenie dla dalszego 
rozwoju gospodarczego kraju. Szczegółowa treść ankiety IRG poda
na jest załączniku nr 2.
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ANEKS 1

Zharmonizowany kwestionariusz ankiety według zaleceń OECD 
i Unii Europejskiej (EUROSTATU)

The Business Survey in Industry

Q. 1. Assessment of production activities in the last month (guarter): 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 2. Assessment of totai order-books present level: 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 3. Assessment of export order-books present level: 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 4. Assessment of stocks of finished goods present level: 

up (+), unchanged (=), down (-),

Q. 5. Production activities for the next 3-4 months: 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 6. Selling prices expactation for the next 3-4 month:

a) increase (+), remain stable (=), decrease (-)

b) if increase:

at higher ratę (+), at about the same ratę (=), at lower ratę (-)

Q, 7. Empioyment expactations for the next 3-4 months: 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 8. Limits to production (present situation)
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-  nonę,
-  insufficient d om estic  d e m a n d ,
- insufficient foreign d e m a n d ,
- com petitive  im ports,
- shortag e  o f labur,
-  sh ortag e  of skilled iabur,
-  lack o f ap p ro p ria te  eq u ipm ent,
-  sh ortag e  of sem i-fin ished  goods,
-  sh ortag e  of raw  m ateria ls ,
-  sh ortag e  of energy ,
-  financia l p robtem s (eg ., insolvency, d ifficulties in obtain ing  

credits),
- unc lear e c o n o m ic  law,
- uncerta in ty  of th e  eco no m ic  en v iro n m en t,
-  others,

Q. 9. Assessement of current production ca pa city (regarding expec- 
ted demand in the next 12 months):

morę then sufficient (+), sufficient (=), not sufficient (-)

Q. 10. Expected total demand for the next 3-4 months:

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 11. Export expectation for the next 3-4 months: 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 12. Current levet of capacity utilisation (in % of norma! capacity 
utiiisation ) ...

Q. 13. Fixed investment ( machinery, buildings, etc.)

a) is planned forthis year; 

yes, no

b) if yes: will be
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higher (+), about the same (=), lover (-) compared to last y- 
ear.

Q. 14. If fixed investment is planned for next year, what type it will be 
primarily of;

- replacement of old equipment,
- irwestment aimed at extending production capacity with an 

unchanged product rangę,
- investment aimed at extending production capacity so as to 

extend the product rangę,
- rationalisation investment;mechanization or automation of 

existing manufacturing process,
- rationalisation investment: introduction of new production 

techniques,
- rationalisation investment: energy saving,
- others

Q. 15. Factors limiting planned investment for next year:

- insufficient demand,
- too high cost of capital,
- difficulties in obtaining credits,
- insufficient profits,
- fear of indebtedness,
- technical factors,
- others

Q. 16. Assessment of present business situation: 

up (+), unchanged (=), down (-).

Q. 17. Expected business situation: 

better (+), same (=), worse (-)

Q. 18. Ownership of the company.....
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ANEKS 2.

Ankieta badania koniunktury w przemyśle przetwórczym  
stosowana w IRG.

Koniunktura w przemyśle

Pytania zadawane co miesiąc

stan
przewidywania

1. Wielkość produkcji (w jednostkach fizycznych lub w cenach sta
łych) w ostatnim miesiącu

zwiększyła się 
nie zmieniła się 
zmniejszyła się

2. Portfel zamówień ogółem jest

wyższy
normalny
niższy

3. Portfel zamówień eksportowych jest

wyższy
normalny
niższy

. nie dotyczy

4. Zapasy produkowanych przez was wyrobów utrzymują się na po
ziomie

wyższym
normalnym
niższym

5. Ceny produkowanych przez was wyrobów
wzrosły
nie zmieniły się
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6. Poziom zatrudnienia

zmniejszyły się

zwiększył się 
nie zmienił się 
zmniejszył się

7. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

poprawiła się 
nie zmieniła się 
pogorszyła się

8. Ogólna sytuacja gospodarki polskiej niezależnie od sytuacji w wa
szej gałęzi i przedsiębiorstwie

poprawiła się 
nie zmieniła się 
pogorszyła się

Pytania zadawane co kwartat

9. Wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych

zwiększyło się 
nie zmieniło się 
zmniejszyło się 
i wynosi ok. %

10. Konkurencyjność zagranicznych towarów wobec waszych na ryn
ku krajowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy

wzrosła
nie zmieniła się 
zmalała 
trudno ocenić

11. Bariery działalności gospodarczej

- nie występują
- niedostateczny popyt krajowy
- niedostateczny popyt zagraniczny
- konkurencyjny import
- brak wykwalifikowanej siły roboczej
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- niedostateczne wyposażenie
- brak surowców i materiałów
- niska płynność finansowa
- dostępność kredytu
- niekorzystne warunki kredytowe
- niestabilność przepisów prawnych
- obciążenia podatkowe
- inne, jakie..

12. Wielkość produkcji na eksport

zwiększyła się 
nie zmieniła się 
zmniejszyła się

13. Konkurencyjność waszych towarów na rynkach zagranicznych w 
ciągu ostatnich 6 miesięcy

wzrosła
nie zmieniła się 
zmalała 
trudno ocenić

14. Korzyści z produkcji na eksport w stosunku do korzyści z pro
dukcji na kraj są

większe 
takie same 
mniejsze

15. Udział produkcji w %

- typu konsumpcyjnego ......
- typu zaopatrzeniowego ......
- typu inwestycyjnego ......

16. Przeciętny jednostkowy koszt produkcji

wzrósł
nie zmienił się 
zmalał
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Pytania zadawane co pół roku - kwiecień - październik

17. Wydatki inwestycyjne ( w cenach porównywalnych ) w stosunku 
do minionych 12 miesięcy na budynki, budowle

zwiększyły się 
nie zmieniły się 
zmniejszyły się

18. Wydatki inwestycyjne ( w cenach porównywalnych) w stosunku do 
ostatnich 12 miesięcy na maszyny, urządzenia i środki transportu

zwiększyły się 
nie zmieniły się 
zmniejszyły się

19. Jeśli planowane są inwestycje w przyszłym roku jakiego typu bę
dą realizowane w pierwszej kolejności

- wymiana starego wyposażenia
- powiększenie mocy produkcyjnych
- mechanizacja i automatyzacja produkcji
- wprowadzanie nowych technik wytwarzania
- oszczędzanie energii
- kontrola zanieczyszczeń
- poprawa bezpieczeństwa
- inne, jakie?

20. Czynniki ograniczające planowane inwestycje

- niedostateczny popyt
- za wysoki koszt kapitału
- trudności w uzyskaniu kredytu
- niewystarczający zysk
- obawa przed zadłużeniem
- czynniki techniczne
- inne, jakie?
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