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PRZEZ GUS

1. Wprowadzenie

Badanie koniunktury w przemyśle przetwórczym prowadzone metodą testu 
koniunkturalnego było pierwszym tego typu badaniem koniunktury gospodarczej 
wdrożonym przez GUS. Pierwsze ankiety zostały wysłane do przedsiębiorstw 
w czerwcu 1992 roku.

Badaniem obejmuje się około 3,5 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
powyżej 5 osób, prowadzących jako podstawową działalność klasyfikowaną w sek
cji D według Europejskiej Klasyfikacji Działalności -  EKD (poza działem 37 tej 
sekcji — zagospodarowanie odpadów). Próba do badania jest losowana z uwzględ
nieniem warstwowania według rodzajów działalności na poziomie działów EKD, 
sektorów własności (publiczny i prywatny) oraz czterech klas wielkości przedsię
biorstw określonych liczbą pracujących.

Przedsiębiorstwa odpowiadają na dwa typy ankiet: miesięczną i kwartalną. An
kieta miesięczna zawiera łącznie 16 pytań diagnostycznych i prognostycznych doty
czących sytuacji ekonomicznej, popytu, produkcji, zapasów, sytuacji finansowej, 
zatrudnienia. Ankieta kwartalna zawiera 8 pytań uzupełniających pytania z ankiety 
miesięcznej, Dostarcza ona odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia wykorzystania 
posiadanych przez przedsiębiorstwo zdolności produkcyjnych, napotykanych przez 
przedsiębiorstwo barier ograniczających prowadzenie przez nie działalności, a także 
pytania dotyczące prognoz produkcji i zatrudnienia, odnoszących się do dłuższego 
horyzontu czasowego niż w ankiecie miesięcznej. Do końca ubiegłego roku ankieta 
kwartalna dostarczała także informacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych. Począwszy od bieżącego roku, pytania te zostały przeniesione do 
odrębnej półrocznej ankiety inwestycji (analogicznie jak  w badaniu koniunktury 
w budownictwie). W ten sposób prowadzone przez GUS badanie koniunktury 
w przemyśle przetwórczym zostało w pełni zharmonizowane z badaniami prowa-
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dzonymi przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, a wyniki przekazywane regu
larnie do Komisji Europejskiej (i równolegle do OECD) są w pełni porównywalne 
z wynikami publikowanymi przez te instytucje dla innych krajów. W  kraju wyniki 
badań koniunktury są publikowane w regularnie (obecnie -  kwartalnie, wcześniej -  
miesięcznie) ukazującym się biuletynie GUS „Koniunktura w przemyśle, budownic
twie i handlu” [3].

Prowadzone już od siedmiu lat badanie pozwala na coraz pełniejsze jego wyko
rzystywanie w krótkookresowych analizach bieżącej i prognozowanej sytuacji 
w polskim przemyśle. Klasycznej oceny możliwości takiego wykorzystywania wyni
ków badań z punktu widzenia ich jakości można dokonać poprzez sprawdzenie 
stopnia pokrywania się ocen jakościowych z odpowiednimi statystykami ilościowy
mi oraz poprzez porównanie odpowiednich jakościowych ocen prognostycznych 
i diagnostycznych. Analizy takie prowadzone są w GUS od kilku już lat [2], [4]. 
W niniejszym materiale przedstawiono wyniki najnowszych tego typu analiz, najpeł
niejszych z punktu widzenia długości wykorzystanych w nich szeregów czasowych: 
uwzględnione w analizach dane obejmują wyniki badań do maja 1999 roku.

W analizach tych wykorzystano dane odnoszące się do przemysłu ogółem, do 
wybranych działów przemysłu oraz wybranych klas wielkości przedsiębiorstw.
0  wyborze działów przemysłu decydowało ich znaczenie w polskiej gospodarce 
(produkcja artykułów spożywczych i produkcja odzieży) lub powiązanie z innymi 
sferami gospodarki (produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych, tj. szkła
1 wyrobów szklanych, wyrobów ceramicznych, cementu, betonu i gipsu ściśle zwią
zana z budownictwem). W analizach porównawczych przedsiębiorstw różnej wiel
kości wykorzystano dane gromadzone dla podmiotów małych (od 6 do 50 pracują
cych) i dużych (od 501 do 2000 pracujących).

W zakresie porównań ocen diagnostycznych i prognostycznych wykorzystano 
odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, 
popytu ogółem i zagranicznego, produkcji, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
Przy porównaniu wyników ankiet koniunktury z odpowiednią statystyką ilościową 
wykorzystano dane odnoszące się do produkcji, zatrudnienia i cen.

2. Porównanie ocen diagnostycznych i prognostycznych

W jakościowym badaniu koniunktury w części diagnostycznej i prognostycznej
ankiety część pytań odnosi się do tych samych zmiennych. Odpowiedzi na te właś
nie pytania zostały przeanalizowane poniżej. Jak wspomniano już wcześniej, pytania 
te dotyczą: ogólnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, popytu ogółem i po
pytu zagranicznego, produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Należy 
przy tym podkreślić, że we wszystkich pytaniach prognostycznych poza pytaniem 
o przyszłą produkcję producenci proszeni są o ocenienie sytuacji przewidywanej
w perspektywie następnych trzech miesięcy (w przypadku produkcji horyzont pro
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gnozy jest krótszy i wynosi miesiąc). Taki charakter pytań może mieć wpływ na 
jakość uzyskiwanych odpowiedzi w przypadku, gdy przedsiębiorstwa nie są w sta
nie przewidzieć sytuacji z tak dalekim wyprzedzeniem (por. tab. 1).

Tabela 1. Współczynniki korelacji między szeregami diagnostycznymi i prognostycznymi 
dla wybranych pytań ankiety koniunktury w przemyśle

Wskaźniki jakościowe diagnosty- Przesunięcie szeregu prognostycznego (w miesiącach)
czne i prognostyczne 1 2 3

Sytuacja ekonomiczna 
- ogółem 0,45244 0,54593 0,64432
- małe 0,45833 0,55232 0,65381
- duże 0,53731 0,65517 0,72309
- p. spożywczy 0,42508 0,48203 0,54943
- p. odzieżowy 0,35919 0,39716 0,44121
- p. surowców niemetalicznych 0,18210 0,42952 0,62909

Popyt (krajowy i zagraniczny)
- ogółem 0,48777 0,61841 0,42799
- małe 0,47545 0,57335 0,32932
- duże 0,44740 0,62684 0,43547
- p. spożywczy 0,43919 0,42889 0,21344
- p. odzieżowy 0,72479 0,60774 0,31992
- p. surowców niemetalicznych 0,78558 0,89574 0,70471

Popyt zagraniczny
- ogółem 0,47924 0,54722 0,25645
■ małe 0,42617 0,53057 0,33312
- duże 0,31411 0,39989 0,16992
- p. spożywczy 0,43798 0,40551 0,07308
- p. odzieżowy 0,61125 0,76129 0,56981
- p. surowców niemetalicznych 0,36500 0,48599 0,33824

Zobowiązania finansowe
- ogółem 0,62186 0,65816 0,66393
- małe 0,46839 0,62161 0,63005
- duże 0,53486 0,61079 0,63129
- p, spożywczy 0,65691 0,64120 0,64296
- p. odzieżowy 0,59400 0,53144 0,36482
- p. surowców niemetalicznych 0,54520 0,78053 0,81755

Produkcja 
- ogółem 0,69422 0,50381 0,10766
- małe 0,69706 0,58893 0,22092
- duże 0,69220 0,59148 0,24128
- p> spożywczy 0,67261 0,41494 0,16459
- p. odzieżowy 0,67980 0,25345 -0,24078
- p. surowców niemetalicznych 0,85056 0,84839 0,55206

Należy także zauważyć, że wyniki przeprowadzonych porównań odpowiednich 
szeregów diagnostycznych i prognostycznych wskazują na ogólną tendencję do 
formułowania przez przedsiębiorstwa bardziej optymistycznych prognoz niż ocen 
diagnostycznych.
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Uzyskana zgodność ocen bieżących i prognostycznych w zakresie ogólnej sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych jest zadowalająca (rys. 1), odpowiedni 
współczynnik korelacji wyniósł bowiem 0,64 (i był równy korelacji obliczonej dla 
szeregu krótszego o rok). Współczynnik ten odnosi się do prognozy trzymiesięcznej 
i wskazuje na to, że przedsiębiorstwa stosunkowo dobrze potrafią przewidzieć poprawę 
i pogarszanie się swojej sytuacji nawet w tak długim horyzoncie czasowym (przy 
krótszym przesunięciu prognozy uzyskane współczynniki korelacji okazały się gorsze). 
W wybranych trzech działach przemysłu najlepsze wyniki uzyskano dla producentów 
wyrobów z surowców niemetalicznych (0,63). Przedsiębiorstwa produkujące artykuły 
spożywcze przewidywały swą przyszłą sytuację nieco gorzej (korelacja wyniosła 0,55), 
producenci odzieży mieli w tym zakresie jeszcze większe trudności (korelacja wyniosła 
0,44). Należy także odnotować, że przedsiębiorstwa duże bardziej trafnie przewidują 
swoją przyszłą sytuację niż przedsiębiorstwa małe (odpowiednie współczynniki 
korelacji ukształtowały się na poziomie 0,72 i 0,65), chociaż wyniki uzyskane dla tych 
ostatnich należy uznać także za dobre.

Z przeprowadzonych dodatkowych analiz wynika, że największy wpływ na 
oceny formułowane w odniesieniu do ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa — zarówno 
bieżącej, jak i przewidywanej na przyszłość — ma kształtowanie się popytu na pro
dukowane przez nie wyroby oraz bezpośrednio z tego wynikająca jego sytuacja 
finansowa. Przykładowo korelacja między ocenami przyszłej sytuacji ekonomicznej 
i przyszłym popytem wyniosła dla przemysłu ogółem 0,91, korelacja między ocena
mi bieżącej sytuacji ogólnej i finansowej 0,73, zaś przyszłej -  0,87.

Zależności te mają także wpływ na fakt, że najwyższą korelację między danymi 
diagnostycznymi i prognostycznymi uzyskano (podobnie jak przed rokiem) właśnie 
dla pytań dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz popytu ogółem. 
Warto jednakże podkreślić, że jedynie w przypadku prognozy sytuacji finansowej 
trzymiesięczny horyzont prognozy nie okazał się zbyt długi dla przedsiębiorstw: dla 
tego właśnie horyzontu współczynniki korelacji okazały się najwyższe i wyniosły 
0,66. Wyniki te były zbliżone dla przedsiębiorstw małych i dużych (0,63). W wyb
ranych działach przemysłu najlepszą korelację uzyskano dla producentów wyrobów 
z surowców niemetalicznych (0,82), Dla producentów artykułów spożywczych kore
lacja -  choć niższa — była też satysfakcjonująca i wyniosła 0,64. W ostatnim przy
padku -  w przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego -  oceny kształtowania się 
sytuacji finansowej w ciągu następnych trzech miesięcy okazały się trudniejsze: 
zdecydowanie lepsze współczynniki korelacji uzyskano dla prognozy przesuniętej 
jedynie o miesiąc (0,59) niż o trzy miesiące.

Podobne trudności napotykały przedsiębiorstwa przemysłowe przy formułowaniu 
prognoz dotyczących popytu (rys. 2). Także i w tym przypadku lepsze wyniki dały 
prognozy o krótszym horyzoncie niż wynikało to z pytania postawionego w ankie
cie koniunktury: dla przemysłu ogółem, dla przedsiębiorstw małych i dużych, a tak
że dla producentów wyrobów z surowców niemetalicznych — wystarczyło skrócenie
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horyzontu prognozy do dwóch miesięcy, dla dwóch pozostałych działów przemysłu 
— nawet do miesiąca. Przy takich zastrzeżeniach najniższy współczynnik korelacji 
uzyskano dla przemysłu spożywczego (0,44), najwyższy — dla producentów wyro
bów z surowców niemetalicznych (0,90), przy korelacji dla całego przemysłu na 
poziomie 0,62 (rok wcześniej 0,59).

Jeszcze większe trudności napotykały przedsiębiorstwa przemysłowe przy formu
łowaniu ocen przyszłego popytu zagranicznego. Podobnie jak w przypadku popytu 
ogółem, także i w tym przypadku lepsze wyniki dały prognozy o krótszym horyzon
cie niż wynikało to z postawionego w ankiecie pytania: dla wszystkich poza jednym 
z wymienionych przekrojów (klasy wielkości i działy przemysłu) były to dwa mie
siące. Jedynie dla przemysłu spożywczego należałoby skrócić horyzont czasowy 
jeszcze bardziej, do miesiąca. Uwzględniając powyższe zastrzeżenia, w poszczegól
nych działach najniższy współczynnik korelacji uzyskano dla przemysłu spożywcze
go (0,41), najwyższy -  dla przemysłu odzieżowego (0,76). W  podziale na klasy 
wielkości lepsze jakościowo prognozy formułowały przedsiębiorstwa małe (korela
cja równa 0,53) niż duże (korelacja równa 0,40).

W porównaniu z analizami dokonanymi przed rokiem nie poprawiła się jakość 
prognostycznych ocen popytu zagranicznego formułowanych dla całego przemysłu 
(korelacja wyniosła 0,55 przy przesunięciu prognozy także o dwa miesiące).

Analizując ostatnią ze zmiennych uwzględnianych zarówno w części diagnosty
cznej, jak i prognostycznej ankiety — tj. produkcję — można stwierdzić, że założony 
miesięczny horyzont czasowy pytania prognostycznego jest odpowiedni do możli
wości rozeznania producentów w możliwościach zbytu produkowanych przez nie 
wyrobów na rynku. Świadczą o tym najwyższe korelacje uzyskane dla tego właśnie 
horyzontu. Dla przemysłu ogółem współczynnik korelacji wyniósł 0,69 i był nie
znacznie wyższy niż rok wcześniej. D la poszczególnych przekrojów uwzględnio
nych w niniejszej analizie korelacja między szeregiem prognostycznym i diagnos
tycznym okazała się także wysoka i bardzo zbliżona, kształtując się na poziomie 
0,67-0,69. Jedyne odstępstwo stanowili producenci wyrobów z surowców niemeta
licznych, którzy oceniali swe przyszłe możliwości w zakresie produkcji z jeszcze 
większą precyzją (korelacja na poziomie 0,85).

3. Porównanie ocen jakościowych 
ze wskaźnikami ilościowymi

Jak wspomniano wyżej, w tej części analizą objęto dane odnoszące się do 
produkcji, cen i zatrudnienia. Wskaźniki ilościowe pochodzą z odpowiednich badań 
miesięcznych prowadzonych przez GUS [1]. Wyniki wszystkich analiz przedstawio
no w tabeli 2.
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Tabela 2. Współczynniki korelacji między szeregami dla wybranych pytań ankiety koniunktury 
w przemyśle a odpowiednimi wskaźnikami ilościowymi

Wskaźniki ilościowe i wskaź
niki jakościowe Diagnoza

Prognoza .

przesunięcie szeregu (w miesiącach)

1 2 3

Zatrudnienie
-  ogółem 0,35540 0,25781 0,09856
-  p. spożywczy 0,33383 0,23498 0,04081
-  p. odzieżowy 0,16520 0,20259 0,13230
-  p. surowców niemetalicznych 0,38614 0,30787 0,16287

Ceny
-  ogółem 0,73096 0,51116 0,47016
-  p. spożywczy 0,66900 0,44087 0,24725
-  p. odzieżowy 0,43450 0,32822 0,40837
-  p. surowców niemetalicznych 0,67122 0,43366 0,20423

Produkcja
ogótem 0,66894 0,45408 0,10664 -0,23173

-  p. spożywczy 0,61245 0,32114 0,07310 -0,28039
-  p. odzieżowy 0,55067 0,28006 -0,33262 -0,43030
-  p, surowców niemetalicznych 0,74077 0,70962 0,49846 0,10124

Oceny produkcji sprzedanej są jedynymi spośród trzech tu rozpatrywanych 
wskaźników, które w ankietach koniunktury odnoszą się do oceny sytuacji bieżącej 
(rys. 3). Z dokonanych porównań wynika, że na poziomie przemysłu przetwórczego 
ogółem są one potwierdzane w statystyce ilościowej w stopniu zadowalającym 
(odpowiedni wskaźnik korelacji kształtuje się na poziomie 0,67 i jest nieco wyższy 
niż przed rokiem, kiedy wyniósł 0,62 [4]). Należy przypomnień, że dobrą zgodność 
wskaźników jakościowych i ilościowych w odniesieniu do produkcji sprzedanej 
obserwowano już w pierwszych przeprowadzonych analizach [2], W wybranych 
trzech działach przemysłu najlepsze wyniki uzyskano (podobnie jak przed rokiem) 
dla przedsiębiorstw produkujących wyroby z surowców niemetalicznych (0,74). 
W tym przypadku wskaźnik korelacji okazał się nieznacznie wyższy niż rok wcześ
niej. Dla przemysłu spożywczego korelacja osiągnęła poziom 0,61, dla przemysłu 
odzieżowego była najniższa i wyniosła 0,55 (rok wcześniej dla obu tych działów 
ukształtowała się na poziomie 0,55).

Porównanie wyników ocen prognostycznych produkcji z ankiet koniunktury 
z odpowiednimi wskaźnikami ilościowymi dało nieco gorsze wyniki. Wskaźnik 
korelacji dla przemysłu ogółem wyniósł 0,45, jeszcze niższy był dla przemysłu 
spożywczego (0,32) i dla przemysłu odzieżowego (0,28). Najlepsze wyniki uzyska
no dla grupy przedsiębiorstw produkujących wyroby z surowców niemetalicznych 
(0,71). Takiego wyniku należało się spodziewać, biorąc pod uwagę przedstawione 
wcześniej współczynniki korelacji obliczone dla szeregów diagnostycznych i prog
nostycznych produkcji (zarówno dla przemysłu ogółem, jak i dla przemysłu spo
żywczego i odzieżowego ukształtowały się one w przedziale 0,67-0,69, dla ostatniej
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z rozpatrywanych grup przedsiębiorstw były najwyższe i wyniosły 0,85). Może to 
wskazywać na to (co wydaje się oczywiste), że dane prognostyczne z ankiet ko
niunktury należy wykorzystywać dużo bardziej ostrożnie niż dane diagnostyczne. 
Jednocześnie porównanie uzyskanych obecnie wyników z wynikami wcześniejszych 
analiz wskazuje, że wraz z wydłużaniem się szeregów ocen jakościowych groma
dzonych w badaniach koniunktury zarówno szeregi odnoszące się do diagnozy, jak 
i prognozy będą coraz bardziej przydatne w krótkookresowych analizach sytuacji 
w przemyśle.

Wraz ze spadkiem inflacji zdecydowanie poprawiły się zdolności do przewidywania 
zmian cen na wyroby produkowane przez przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach 
koniunktury (rys, 4). Porównanie odpowiednich ocen (prognostycznych o miesięcznym 
horyzoncie) jakościowych z ilościowym wskaźnikiem cen wskazuje, że korelacja 
między nimi wyniosła dla całego przemysłu 0,73, była więc dwukrotnie lepsza niż 
jeszcze rok temu. W poszczególnych działach przemysłu była ona najwyższa dla 
przedsiębiorstw produkujących wyroby z surowców niemetalicznych i dla przemysłu 
spożywczego (0,67). Dla przemysłu odzieżowego wyniosła ona 0,43.

Zdecydowanie najtrudniejsze jest dla badanych przedsiębiorstw prognozowanie 
sytuacji w zakresie zatrudnienia (rys. 5). Należy przy tym pamiętać, że pytanie to 
odnosi się do trzymiesięcznego horyzontu czasowego, co może mieć istotny wpływ 
na jakość zbieranych ocen. Zapewne dla przedsiębiorstw jest to zbyt długi horyzont 
do prognozowania, o czym świadczą zdecydowanie wyższe współczynniki korelacji 
między danymi ilościowymi i jakościowymi traktowanymi jako prognoza o krót
szym (miesięcznym) horyzoncie czasowym. Jednakże nawet i w tym przypadku 
wyniki nie są zadowalające: dla przemysłu ogółem odpowiedni współczynnik kore
lacji wyniósł 0,36; dla przemysłu spożywczego 0,33; dla przemysłu odzieżowego 
zaledwie 0,17. Także i w tym przypadku najlepszy wynik uzyskano dla przedsię
biorstw produkujących wyroby z surowców niemetalicznych (0,39). Warto jednakże 
podkreślić,-że uzyskane wyniki są mimo wszystko zdecydowanie lepsze niż wyniki 
wcześniejszych analiz, w których współczynniki korelacji między ocenami jakościo
wymi i wskaźnikami ilościowymi zatrudnienia dla przemysłu ogółem przyjmowały 
nawet wartość ujemną.

4. Wybrane elementy oceny sytuacji w przemyśle 
na podstawie wyników ankiet koniunktury

Przedstawione wyniki wskazują na fakt, że prowadzone przez GUS jakościowe 
badania koniunktury mogą stanowić już na obecnym etapie dostatecznie dobre 
źródło wybranych informacji o trendach rozwojowych polskiego przemysłu prze
twórczego, uzupełniających i wspomagających statystykę ilościową. W szczególno
ści mowa tu o informacjach typu prognostycznego i takich, których statystyka ilo
ściowa nie uwzględnia.
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Rys. 6. Przemysł przetwórczy ogółem. Wybrane bariery działalności
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Przykładowo, formułowane w ankietach koniunktury prognostyczne oceny ogól
nej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw już od połowy ubiegłego roku zapowia
dały trudności, jakie w następnych miesiącach potwierdziły wskaźniki ilościowe, 
w szczególności widoczne dla przemysłu spożywczego.

Podobnie przewidywania odnoszące się do oczekiwanych kierunków kształtowa
nia się samej produkcji sprzedanej mogą być pierwszym sygnałem tego, co w naj
bliższym miesiącu może wydarzyć się w przemyśle.

Innym przykładem mogą być dane odnoszące się do popytu zagranicznego. 
Obrazują one powtarzające się trudności w zakresie możliwości eksportowych 
polskiego przemysłu spożywczego oraz odzieżowego, trudności, jakie napotykają 
przedsiębiorstwa w zdobywaniu odbiorców na rynkach zagranicznych.

Inne ciekawe dane zbierane w ankietach koniunktury GUS, które mogą wskazy
wać na kondycję i tendencje rozwojowe polskiego przemysłu, odnoszą się do infor
macji o barierach napotykanych przez badane przedsiębiorstwa w prowadzonej 
przez nie działalności (rys. 6). W  analizowanym siedmioletnim okresie w najbar
dziej widocznym stopniu zmniejszyło się znaczenie bariery odnoszącej się do nie
korzystnych warunków kredytowych i trudności w uzyskiwaniu kredytu. Niezmien
nie największe trudności przedsiębiorstw wiążą się z niedostatecznym popytem na 
rynku krajowym i zagranicznym, konkurencyjnym importem, a także z wysokimi 
obciążeniami na rzecz budżetu. Optymistyczne są natomiast dane wskazujące na 
rosnącą stopniowo liczbę przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier ogra
niczających, bądź utrudniających prowadzenie przez nie działalności.

Na koniec warto zauważyć, że wyniki gromadzone w badaniach koniunktury 
w przemyśle mogą być także wykorzystywane przy ocenie sytuacji w innych sfe
rach gospodarki. Bardzo dobrym przykładem może tu być produkcja wyrobów z su
rowców niemetalicznych, silnie powiązana z głównym odbiorcą tych wyrobów, tj. 
z budownictwem. Na rysunku 7 przedstawiono powiązanie obserwowane między 
bieżącymi ocenami popytu na wyroby tego przemysłu a bieżącym portfelem zamó
wień zgłaszanych na działalność przedsiębiorstw budowlanych.

5. Podsumowanie

Przedstawione w materiale dane wskazują, że wyniki badań koniunktury w prze
myśle prowadzone od siedmiu lat przez GUS metodą testu koniunkturalnego mogą 
stanowić już dobre, przydatne źródło wykorzystywane w krótkookresowych anali
zach sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych.

Wysoka w większości przypadków sprawdzalność ocen prognostycznych pozwa
la na traktowanie ich jako pierwszy sygnał o tym, co może się wydarzyć w przemy
śle w najbliższych miesiącach. Jednocześnie obserwuje się coraz lepszą zgodność 
ocen prognostycznych z faktycznymi wskaźnikami, chociaż przedsiębiorstwom
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nadal nie jest łatwo przewidywać, co stanie się w ciągu całego następnego kwarta
łu. Ciągle jeszcze nieustabilizowana do końca sytuacja polskiego przemysłu powo
duje, że w wielu przypadkach prognozowanie na krótszy okres jest dla przedsię
biorstw łatwiejsze.

Nie odnotowano też wyraźnych różnic między poprawnością ocen formułowa
nych przez małe i duże przedsiębiorstwa. Spośród omawianych trzech działów 
przemysłu najlepsze wyniki charakteryzują producentów wyrobów z surowców 
niemetalicznych, co wynika z bardziej stabilnej sytuacji tego przemysłu w porówna
niu z przemysłem spożywczym i odzieżowym.

Spośród rozpatrywanych wskaźników ilościowych w ankietach koniunktury 
najlepiej jest oceniana produkcja sprzedana. Warto jednak odnotować bardzo wyraź
ną poprawę jakości ocen cen oraz zatrudnienia, chociaż w tym ostatnim przypadku 
sytuacja nie jest w pełni zadowalająca i raczej nie upoważnia do prostego wykorzy
stywania wyników ankiet koniunktury w analizach krótkookresowych. W przypadku 
cen niewątpliwie wpływ na wzrost jakości ocen ma zmniejszająca się w Polsce 
inflacja powodująca, że przewidywania cen stają się coraz łatwiejsze i bardziej 
precyzyjne.
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SUMMARY

In the article, different ways of use of the results of business tendency surveys in manu- 
facturing industry conducted in the Central Statistical Office of Poland have been presented. 
The survey conducted sińce June 1992 has been described: its scope, freąuency, content of 
ąuestionnaires, sampling method, grouping of results. Long enough time-series and good 
ąuality of results prove to use this survey's results in short-term analysis of the present and 
futurę economic situation.
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To evaluate ąuality of business tendency survey's results, comparison between qualitative 
information and similar quantitative indices (for sold production, employment and prices) 
and between diagnosis and forecasts (generał econoinic situation, total and foreign demand, 
sold production, financial situation) have been presented, Additionally comparison of results 
of different business tendency surveys (industry — construction — retail trade) has been analy- 
sed. Results for selected groups of industrial enterprises (smali — large, different industrial 
activilies) have been presented as examples of possible detailed use of business tendency 
surveys' results.

The generał conclusion is that quality of results obtained in the above mentioned analysis 
is satisfying. Although a tendency to present morę optimistic forecasts than diagnosis was 
observed, trends are comparable. Quick changes of the Polish economy cause that enterpre- 
neurs present better forecasts for shorter period (one month instead of one quarter). Together 
with the stability of the Polish economy this horizon should be longer. Correlation between 
comparative qualitative and quantitalive surveys' results is good enough (and becoming 
better with the stabilisation of the economy). Quality of results obtained for different groups 
of enterprises is comparable, better for morę stable industries, strongly łinked with domestic 
rather than foreign markets.




