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ZASTOSOWANIE BADAŃ KONIUNKTURY DO OCEN 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Wartość diagnostyczna wskaźników koniunktury

We współczesnych gospodarkach rynkowych coraz większe znaczenie przypisuje 
się wpływowi otoczenia ekonomicznego na funkcjonowanie pojedynczych 
przedsiębiorstw. Decydującym czynnikiem wpływającym na poprawę 
konkurencyjności przedsiębiorstw staje się umiejętność reagowania na zmiany 
zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym. Stopniowo maleje znaczenie krzywej 
doświadczenia, wykorzystywania ekonomii skali czy standardowych sposobów 
redukcji kosztów. Sama mikroekonomizacja zachowań dokonuje się częściowo 
automatycznie i wynika z dążenia do maksymalizacji zysku w warunkach rosnącej 
elastyczności popytu i tym samym malejącej możliwości wpływania na ceny. 
Stosunkowo prosty wcześniej związek ceny z przychodami przedsiębiorstw przy 
danych kosztach uległ wyraźnej zmianie, a ustalanie cen zalicza się do trudniejszych i 
coraz bardziej skomplikowanych decyzji menedżerskich. Ma to związek z 
postępującymi procesami prywatyzacyjnymi, z rosnącą liczbą substytutów oraz z 
dokonującą się rewolucją informatyczną. Postępująca liberalizacja światowego handlu, 
a także rewolucja technologiczna z przełomu wieków nie pozostawia wątpliwości, że 
to elektronicznie połączone systemy będą miały coraz większy wpływ na działalność 
wszystkich przedsiębiorstw oraz gospodarek wszystkich państw, a sposób ich działania 
wcześniej czy później zostanie przejęty przez większość firm. Jak trafnie zauważa się 
w najnowszym raporcie o rozwoju społecznym (Cellary 2002) Polska znajduje się 
obecnie w trakcie dwóch równolegle przebiegających transformacji -  dostosowywania 
się do wymagań Unii Europejskiej w celach integracji z nią oraz transformacji do 
globalnego społeczeństwa informacyjnego. Integracja z Unią to de facto nadrabianie 
zaległości w stosunku do rozwiniętych krajów, dostosowanie się do globalnego 
społeczeństwa informacyjnego to wyzwanie do walki o miejsce w świecie 
przyszłości1. Przykładową formą rewolucyjnej zmiany sposobu działania firm jest

1 Polska vc drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002.
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dostęp do szerokiej bazy informacji oraz handel przez internet. Ta podwójna 
transformacja niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko, zwłaszcza jeśli wziąć pod 
uwagę stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego i niski poziom edukacji 
ekonomicznej społeczeństwa.

Długofalowe tempo rozwoju kraju w części wyznaczonej sytuacją konkurencyjną 
przedsiębiorstw będzie więc ostatecznie zależało od okoliczności, na które kraj nie ma 
wpływu, i od polityki ekonomicznej. W zakresie procesów dostosowawczych będzie 
liczyła się przede wszystkim otwartość przedsiębiorstw na zmiany, a w zakresie 
polityki gospodarczej wzrośnie rola odpowiedzialnych, kompetentnych, chociaż 
trudniejszych z powodu skomplikowanych ekonomicznych i politycznych relacji, 
decyzji.

W rezultacie daje to podstawę do rozważań na temat warunków wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w sytuacji gospodarek nie w pełni 
rynkowych, podlegających szczególnie dużym fluktuacjom polityki gospodarczej. 
Powstaje także pytanie, czy i w jakiej skali przedsiębiorstwa reagują na zmiany 
otoczenia makroekonomicznego i czy same, w powiązaniu ze zmianami otoczenia, 
dokonują niezbędnych działań proefektywnościowych. Pełna odpowiedź na to pytanie 
w' odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw, wybranych grup działalności czy 
różnych klas wielkości byłaby możliwa tylko w drodze przeprowadzonych 
szczegółowych badań w samych firmach. W każdym przypadku rodziłby się jednak 
problem rozdzielenia wpływu czynników zewnętrznych od wewnętrznych.

Metodą, która w znacznym stopniu niweluje te problemy i ułatwia dokonanie oceny 
łącznego wpływu wszystkich czynników mikro- i makrootoczenia na działalność 
przedsiębiorstw, jest metoda testu koniunkturalnego. Metoda ta, z założenia 
wykorzystywana dla diagnozowania bieżących wahań koniunkturalnych i tworzenia 
systemu wskaźników ostrzegawczych, znajduje nowe zastosowanie w ocenie 
konkurencyjności sektora przedsiębiorstw. W konsekwencji więc, przy pewnych 
założeniach upraszczających, można ustalić zależność między sytuacją koniunkturalną 
a konkurencyjnością firm. Wymaga to określenia relacji między pojęciem 
konkurencyjności a badaniami koniunktury.

W literaturze ekonomicznej i praktyce życia gospodarczego pojęcie 
konkurencyjności jest przywoływane w kontekście wielu zagadnień ekonomicznych. Z 
tego też względu nie istnieje prosta ani uniwersalna definicja tego pojęcia. W 
konsekwencji nie są też jednoznacznie określone mierniki konkurencyjności produkcji. 
Ze względu na zakres i poziom konkurencyjności, współcześnie coraz częściej 
przyjmuje się pojęcie konkurencyjności międzynarodowej, co ma oczywisty związek
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ztendencją do globalizacji. Z punktu widzenia metodologii badań nad 
międzynarodową konkurencyjnością produkcji interesujący wydaje się podział na 
efektywnościową i pozaefektywnościową konkurencyjność przedsiębiorstw. W 
pierwszym przypadku bierze się po uwagę sprawność działalności przedsiębiorstwa, 
zastosowane rozwiązania technologiczno-organizacyjne, czyli tzw. czynniki 
fundamentalne. W drugim przypadku przyjmuje się, że konkurencyjność jest funkcją 
czynników bieżących, niezależnych od przedsiębiorstwa, takich jak polityka 
gospodarcza państwa, kurs walutowy, stopy procentowe itp. W praktyce trudno 
oddzielić obie grupy czynników, stąd na rynku ujawnia się poziom konkurencyjności, 
wynikający ze splotu oddziaływania wszystkich czynników (Lipowski [2000]). 
W polskich warunkach gospodarczych dodatkowym, choć trudnym do 
skwantyfikowania, czynnikiem jest inercja wynikająca ze starego systemu 
gospodarczego, niski poziom edukacji ekonomicznej społeczeństwa, a także brak 
wystarczająco długich szeregów czasowych z okresu gospodarki rynkowej.

Poza pytaniem o samo pojęcie konkurencyjności, drugim kontrowersyjnym 
zagadnieniem pozostaje sposób pomiaru. Przyjęcie nawet najbardziej syntetycznych 
i zarazem czytelnych ekonomicznie mierników, takich jak zysk czy udział w rynku, nie 
gwarantuje kompleksowego ujęcia zagadnienia. W okresie transformacji gospodarczej 
istnieje bowiem wysoce zmienna w czasie wrażliwość na rozwiązania 
makroekonomiczne. Jest to częściowo związane z niebezpieczeństwem
krótkoterminowych makroekonomicznych niepowodzeń w okresie przemian, które 
wynikają z ze znacznego stopnia trudności wczesnego przewidywania problemów. Z 
doświadczeń gospodarek zmieniających ustrój gospodarczy wynika, że w wielu 
krajach po okresie wczesnych reform nastąpił okres bardzo wysokiej inflacji i 
znacznego spadku produkcji. Kruchości systemu przemian dowodzą też 
niepowodzenia, w ramach których wzrost inflacji i spadek produkcji lub tempa 
ożywienia gospodarczego połączony był z poważnym pogorszeniem się bilansu 
zagranicznych obrotów bieżących (Gomułka [1998]).

Wydaje się więc, że do badania międzynarodowej konkurencyjności produkcji 
można zasadniczo podchodzić w dwojaki sposób:
-  poprzez możliwie precyzyjne ustalenie pozycji rynkowej produktów krajowych 

względem towarów zagranicznych na podstawie kryterium wyniku ze sprzedaży 
oraz zmian udziału w rynku, czyli takich mierników, które abstrahują od 
działalności państwa i pozaprodukcyjnych, czasem jednorazowych, efektów 
ekonomicznych przedsiębiorstwa. Przedmiotem zainteresowania jest wtedy 
produkcja przynosząca zyski na otwartym rynku,
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-  poprzez ustalenie zmian poziomu aktywności gospodarczej przedsiębiorstw 
produkcyjnych za pomocą mierników absorbujących wpływ wielu czynników 
mikro- i makroekonomicznych wykazujących znaczną wrażliwość na te zmiany.
W pierwszym przypadku warunkiem niezbędnym do uzyskania adekwatnych 

wyników jest dostęp do wielu ilościowych informacji, w drugim przypadku można 
skorzystać z bazy danych, prowadzonych przez GUS od roku 1992 badań koniunktury 
metodą testu koniunkturalnego2 3.

Celem niniejszego opracowania jest próba zastosowania drugiego z wymienionych 
podejść do analizy zmian konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 
1992-2001, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1997-2001 .Poprzednie okresy, 
związane z ogólnym trendem poprawy koniunktury doczekały' się licznych opracowań 
i interpretacji, natomiast generalnie trudniej jest prognozować spadki koniunktury , a 
nawet analizować sytuację koniunkturalną ex post. Metoda testu koniunkturalnego ze 
swej istoty znakomicie ułatwia syntetyczne oceny '.

Badania koniunktury metodą testu koniunkturalnego są narzędziem o stosunkowo 
szerokim zastosowaniu. Można wyróżnić następujące obszary ich adaptacji do 
polskiej, przekształcającej się gospodarki:
-  uzupełnianie i weryfikacja statystyczna ilościowych danych w zakresie 

podstawowych kategorii ekonomicznych; dotyczyło to w szczególności pierwszego 
okresu zmian ustrojowych, w którym istniała stosunkowa mała elastyczność 
dostosowań oficjalnej statystyki ilościowej do zmieniających się szybko realiów 
gospodarczych. Duże ryzyko wiarygodności danych liczbowych 
przygotowywanych w tym okresie przez instytucje statystyczne było wyraźnie 
zmniejszone poprzez stały monitoring i analizę porównawczą z wynikami badań 
uzyskiwanymi w badaniach koniunktury;

-  włączenie do systematycznych analiz kategorii ekonomicznych, nie wchodzących w 
zakres oficjalnej statystyki ilościowej, takich jak popyt, ocena barier działalności 
przedsiębiorstw, nadwyżki bądź niedobory zdolności produkcyjnych w stosunku do 
popytu itp. W ten sposób badania jakościowe spełniały i spełniają nadal funkcję 
wypełniania luki w obszarach nie objętych statystyką ilościowy. Stopniowo 
zwiększał się też obszar zastosowań badań koniunktury i obejmował budownictwo, 
handel, banki i ubezpieczenia, a także zachowania konsumentów;

2 Badania takie prowadzone są także w Szkole Głównej Handlowej.
3 W opracowaniu pomija się prezentację metody testu koniunkturalnego oraz konstrukcji 
wskaźników.
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-  sporządzanie krótkookresowych prognoz gospodarczych; mimo niskiej spraw- 
dzalności tych prognoz w początkowym okresie, odpowiedzi przedsiębiorstw 
pozwalały na ocenę nastrojów i oczekiwań w zakresie podstawowych kategorii 
ekonomicznych, a wiele przedsiębiorstw zaczęło uwzględniać zbiorcze wyniki tych 
ocen w swoich decyzjach produkcyjnych oraz przede wszystkim decyzjach 
cenotwórczych;

-  stworzenie podstaw metodologicznych do długookresowych ocen zmian 
w gospodarce; na podstawie przeprowadzonych licznych analiz porównawczych 
można stwierdzić, że badania koniunktury metodą testu koniunkturalnego stały się 
wysoce poznawczą bazą danych dla długookresowych analiz, periodyzacji okresu 
transformacji, a także do oceny postaw rynkowych podmiotów gospodarczych 
(Kokocińska [1997]).
Przedstawiona sekwencja zastosowania w wielu obszarach interpretacyjnych 

wyników badania koniunktury sugeruje przechodzenie od prostszych, 
nieskomplikowanych zastosowań do bardziej złożonych interpretacji ekonomicznych. 
W istocie tak jest, ale warto zwrócić uwagę na ponowne znaczenie absorbowania przez 
wskaźniki koniunktury zmienności elementów otoczenia zewnętrznego, podobnie jak 
to nastąpiło w pierwszym okresie budowania gospodarki rynkowej. Aczkolwiek 
warunki systemowe są całkowicie odmienne i działają zupełnie inne czynniki niż te, 
które decydowały o przydatności metody testu koniunkturalnego we wczesnej fazie 
przekształceń gospodarki, to źródło inspiracji do prowadzenia analiz ponownie jest 
analogiczne jak w początkowym okresie zastosowań tej metody. Cechą wspólną tych 
podejść jest stosunkowo duży wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw.

Należy również dodać, że znaczenie wymienionych obszarów zastosowań badań 
koniunktury było różne w początkowym i późniejszym okresie transformacji. 
Niewątpliwie jednak stosunkowo długi już szereg czasowy danych empirycznych 
upoważnia do tworzenia pewnych uogólnień i podejmowania nowych analiz. Na 
podstawie wcześniejszych badań można stwierdzić, że długookresowa obserwacja 
wybranych wskaźników o charakterze jakościowym (popyt krajowy i zagraniczny, 
wielkość produkcji sprzedanej, bariery działalności przedsiębiorstw), uzupełniona 
odpowiednimi szeregami czasowymi wskaźników ilościowych (ceny, wskaźniki 
finansowe), pozwala wyodrębnić w okresie transformacji gospodarki pewne wyraźne 
fazy (Kokocińska, Kozłowska [1997]).

W pierwotnej fazie, do końca roku 1993, zachowania podmiotów gospodarczych 
nie były zasadniczo podporządkowane prawom rynku. Symptomatycznym tego
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wyrazem były odwrotne w stosunku do standardowych zachowań i reguł ekonomii 
reakcje popytowo—cenowe. Niska znajomość działania mechanizmu rynkowego i w 
brak umiejętności zastosowania w szczególności kategorii elastyczności popytu 
wywoływały negatywne skutki dla poziomu wyniku finansowego i wskaźnika 
rentowności, przy ogólnie wysokim poziomie kosztów (Kokocińska, Kozłowska 
[1999]). Z makroekonomicznego punktu widzenia początkowo zakładano, że 
stabilizacja i wzrost produkcji nastąpią na skutek liberalizacji cen i handlu 
zagranicznego oraz szybkiej prywatyzacji. Jednak szoki popytowo-podażowe 
doprowadziły do głębokiego spadku produkcji i znacznego deficytu budżetowego w 
latach 1991-1992. Polityka walutowa prowadzona we wczesnym okresie opóźniała 
proces ograniczania inflacji, ale doprowadziła do znacznego zwiększenia rezerw 
walutowych (Gomułka [1998]). Dodatkowo warto też zauważyć, że spadek produkcji 
był w części pozorny, gdyż wystąpił w przemyśle państwowym na skutek trudności 
zbytu starej nieatrakcyjnej produkcji po nowych, ciągle wysokich zliberalizowanych 
cenach (Wilczyński [1996]). W rezultacie ujawniła się odziedziczona po poprzednim 
systemie niska konkurencyjność polskiej gospodarki.

Druga faza transformacji, obejmująca lata 1994-1995, korygowała błędy 
pierwszego okresu i charakteryzowała ją  w'ysoka dynamika popytu i sprzedaży. 
Podmioty gospodarcze honorowały już logikę rynku. Gospodarka ciągle jeszcze w tym 
okresie wykorzystywała proste rezerwy efektywnościowe, zarówno po stronie kapitału 
ludzkiego, jak i rzeczowego. Z punktu widzenia koniunktury gospodarczej był to 
najbardziej korzystny okres. Niebezpiecznym zjawiskiem towarzyszącym temu 
okresowi była jednak niepożądana stabilizacja inflacji na stosunkowo jeszcze wysokim 
poziomie oraz stabilizacja instytucjonalno-funkcjonalna państwa w gospodarce. Sam 
proces transformacji został więc w znacznej mierze zahamowany, mimo 
obserwowanych symptomów wysokiego wzrostu gospodarczego (Wilczyński [1996]).

Przełom roku 1995/1996 zapoczątkował okres stopniowego spadku popytu. Po 
dwuletnim okresie szybkiego wzrostu nastąpiło relatywne w stosunku do dochodów 
nasycenie rynku. Charakterystyczną cechą przełomu lat 1995/1996 było znaczne 
pogorszenie się deficytu w handlu zagranicznym z jednej strony oraz podwojenie 
inwestycji zagranicznych z drugiej strony. Jednocześnie, w drugiej połowie roku 1995. 
nastąpił szybszy wzrost emisji pieniądza, któremu towarzyszył spadek stóp 
procentowych, a także nadal funkcjonowały rozwiązania podatkowe oferujące liczne 
ulgi i odliczenia.

Z makroekonomicznego punktu widzenia gospodarka w roku 1996 zmniejszała 
stopniowo inflację przy utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu. W związku z tym ocena
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zachodzących czy choćby sygnalizowanych negatywnych tendencji była w tym okresie 
bardzo trudna. Zagrożenie utraty konkurencyjności było jednak już widoczne w 
kontekście podstawowych wskaźników koniunktury, a także informacji dotyczących 
deficytu handlu zagranicznego.

Ujawniony w roku 1997 ponowny wzrost popytu krajowego (tanie kredyty 
stopniowo przestały iść w parze ze wzrostem produkcji) związany był z 
utrzymywaniem się wysokiego popytu konsumpcyjnego i spadającą stopą inflacji. W 
drugiej połowie roku 1997 spadkowi inflacji towarzyszył już spadek produkcji. 
Przedsiębiorstwa zaś zaczęły odnotowywać w tym czasie spadek wskaźników 
rentowności. W powiązaniu ze wzrostem wskaźnika kosztów zmiany te świadczyły o 
tym, że wyniki finansowe rosły wolniej niż koszty ich uzyskania.

W latach 1996-1997 wystąpiły pierwsze wyraźne symptomy spadku 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w postaci skutków mikro- (każda złotówka 
wyniku finansowego kosztowała coraz drożej) i makroekonomicznych (rosnący deficyt 
budżetowy i handlu zagranicznego). W takiej sytuacji najlepszą metodą działania 
krótkookresowego jest przyjęcie całego pakietu środków stabilizujących, takich jak 
bardziej restrykcyjna polityka monetarna, bardziej elastyczna polityka kursów walut i 
bardziej restrykcyjna polityka fiskalna. W Polsce przyjęto taki krótkookresowy pakiet 
schładzania koniunktury, ale zdecydowanie opóźniono reakcję na kształtowanie się 
niekorzystnej struktury wpływów i wydatków budżetowych. U progu niezbędnego 
drugiego etapu reform gospodarczych, w którym przewidywano również jako 
kompleksowy element programu gospodarczego wprowadzenie podatku liniowego, 
stopa redystrybucji PKB była w Polsce wyjątkowo wysoka. Szacowano wtedy, że jeśli 
wydatki budżetowe w Polsce miałyby być porównywalne do wydatków 
najbiedniejszych członków Unii Europejskiej w latach pięćdziesiątych, to musiałyby 
się one kształtować na poziomie 35-40% PKB, czyli około 10-15% mniej niż 
wynosiły w rzeczywistości (Gmułka [1998]). Brak woli politycznej do rozwiązania 
tego problemu oraz niewprowadzenie podatku liniowego utrwaliły nowy rodzaj 
stabilizacji w strukturze budżetu, powodując negatywne reakcje w zakresie wpływów 
podatkowych (wzrost podatków powodował malejące wpływy do budżetu), wzrostu 
długu publicznego, zaniechanie wzrostu stopy inwestycji kosztem realizacji świadczeń 
socjalnych.

Wygasanie popytu wewnętrznego, populistycznie kojarzone wyłącznie ze zbyt 
wysoką stopą procentową, nie znajduje w pełni przekonującego uzasadnienia. Po 
pierwsze bowiem sekwencje spadku stóp procentowych nie przekładały się na decyzje 
banków komercyjnych, po drugie, być może źródła spadku rejestrowanego popytu
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należy szukać w nasyceniu poziomu konsumpcji w ramach nie zmienionego w 
zasadniczych grupach modelu konsumpcji (Zieliński [2001]). Tę hipotezę 
potwierdzałyby dane o szybszym od przeciętnego wzroście sprzedaży dóbr o 
charakterze luksusowym. Tendencja ta dotyczy jednak tylko niewielkiego odsetka 
ludności, który w zauważalny sposób zmienił model konsumpcji i w rzeczywistości 
stał się beneficjentem przemian ustrojowych. Dodatkowo, zablokowanie głębszych 
przemian strukturalnych społeczeństwa niesie ryzyko swoistej pętli rozwojowej. 
Nierównomierność wydatków budżetowych w trakcie każdego roku kalendarzowego 
może wywoływać krótkookresowe wahania popytu i tzw. efekt wypierania, ale brak 
skutecznego rozwiązania problemu finansów publicznych i rosnącego długu 
publicznego niesie z kolei tyzyko procesów stagnacyjnych.

Sytuacja kryzysowa wywołuje zazwyczaj pozytywne efekty mikroekonomiczne, 
które przy istniejących bodźcach rozwojowych dla całej gospodarki mogłyby 
przekształcić się w efekty trwałe. Zaliczyć do nich można zwrócenie się ku popytowi 
zagranicznemu w sytuacji wygaszania popytu wewnętrznego, a także wzrost 
wydajności pracy dzięki tańszemu importowi inwestycyjnemu i zaopatrzeniowemu. 
Analitycy wskazują, że ze zmniejszeniem opłacalności eksportu, powodowanym 
umacnianiem się złotówki, eksporterzy radzili sobie skutecznie, ograniczając koszty, 
reaktywując bądź wprowadzając marki handlowe i zwiększając wydajność pracy.

Te i inne przeciwważne tendencje znajdują per saldo odbicie w jakościowych 
wskaźnikach koniunktury. Wspomniane wcześniej symptomy spadku 
konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w latach 1996-1997 zostały skonfrontowane 
w kolejnych latach z działającymi z różną intensywnością i wzajemnie się 
przenikającymi czynnikami w sferze mikro- i makrootoczenia. Działania 
proefektywnościowe , podjęte w przedsiębiorstwach przy ograniczonym popycie i 
relatywnie tanim imporcie inwestycyjnym i zaopatrzeniowym, zwiększały bezrobocie. 
Priorytetowe traktowanie spadku inflacji pociągało za sobą napływ kapitału 
portfelowego i umacnianie się złotówki, silna złotówka ograniczała natomiast 
możliwości eksportowe. Katalog wzajemnych sprzężeń jest szerszy. Określenie 
wpływu pojedynczych czynników na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, przy 
dodatkowo występujących różnicach w interpretacjach i przy sporach merytorycznych 
o ich wagę, nie jest praktycznie możliwe. Można natomiast w sposób porównywalny, 
za pomocą metody testu koniunkturalnego podjąć próbę oceny skutków wpływu tych 
czynników na sytuację konkurencyjną przedsiębiorstw przez pryzmat kształtowania się 
wskaźników koniunkturalnych.
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Przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawionej w dalszej części 
analizy wyników badań koniunktury są więc lata 1997-2001, a głównie tendencje, 
jakie zaszły w tym okresie w zakresie konkurencyjności sektora przedsiębiorstw. Jako 
podstawowe narzędzia analizy przyjęto jakościowe wskaźniki koniunktury, a za 
fundament oceny konkurencyjności -  przyjęto wybrane jakościowe wskaźniki 
koniunktury, odzwierciedlające pośrednio przychody jak i koszty, a także te, które są 
wyrazem oceny otoczenia ekonomicznego. Należą do nich wskaźniki:

-  ogólnego klimatu koniunktury,
-  ogólnej sytuacji gospodarczej,
-  popytu krajowego i zagranicznego,
-  poziomu produkcji sprzedanej,
-  zapasów wyrobów gotowych,
-  regulowania zobowiązań finansowych,
-  poziomu należności,
-  zapasów materiałowych,
-  zatrudnienia wobec produkcji,
-  prognozy zatrudnienia,
-  bariery konkurencyjnego importu,
-  bariery obciążeń na rzecz budżetu państwa,
-  ufności konsumenckiej.

Wszystkie wyselekcjonowane dla potrzeb niniejszej analizy wskaźniki
przedstawiono w postaci uśrednionej dla każdego roku, gdyż z punktu widzenia oceny 
konkurencyjności mniej istotne są wahania koniunkturalne w ciągu roku niż zmiana 
poziomu wskaźników z roku na rok i zaobserwowanie tendencji zmian. Jedynym 
wyjątkiem są miesięczne wskaźniki prognozy zatrudnienia, ujęte w postaci 
zdezagregowanych odpowiedzi przedsiębiorstw, a nie w postaci salda.

Mimo iż z założenia analiza koncentruje się na latach 1997-2001, to dla pełnego 
obrazu, tam gdzie to było możliwe, przedstawiono szeregi danych dla całego okresu 
1992-2001. Jedynie w przypadku wskaźnika ufności konsumenckiej okres ten jest 
krótszy ze względu na zapoczątkowanie badań dopiero w roku 1997.
Wymienione wskaźniki połączono umownie w odpowiednie grupy:
-  grupa wskaźników ogólnych, będących syntezą wpływu czynników zewnętrznych i 

wewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak klimat koniukturalny i ocena ogólnej 
sytuacji gospodarczej,

-  grupa wskaźników wpływających na konkurencyjność, w znacznym stopniu 
niezależna od przedsiębiorstw (popyt krajowy i zagraniczny),
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-  grupa wskaźników wpływająca na konkurencyjność, w znacznym stopniu zależna 
od przedsiębiorstw (sprzedaż, zapasy, zobowiązania i należności, zapasy 
materiałowe, zatrudnienie wobec produkcji),

-  grupa wskaźników o charakterze subiektywnych opinii, dotyczących barier 
działalności z punktu widzenia przedsiębiorstw i konsumentów.

H Ogólna sytuacja gospodarcza IOgólny klimat koniunktury

Rysunek 1. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie klimatu koniunktury i 
ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 1992-2001, wartość i przeciętne w 
ujęciu rocznym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zakres przedmiotowy analizy dotyczy sektora przedsiębiorstw produkcyjnych.
Dwa najbardziej syntetyczne wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury i ogólnej 

sytuacji gospodarczej wykazują całkowitą zbieżność kierunkową. Ten ostatni, będący 
w zasadzie subiektyw-ną oceną bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, 
kształtuje się jednak przez cały analizowany okres na niższym poziomie. Z przebiegu 
obu wskaźników wynika, że przełomowym okresem dla kształtowania się sytuacji 
koniunkturalnej w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich pięciu latach był rok 
2000.

Analizując te same wskaźniki w sektorze prywatnym i publicznym widać, że 
głębsze spadki dotyczą przedsiębiorstw sektora publicznego niż prywatnego, chociaż 
spadkowa tendencja od roku 2000 wystąpiła w obu sektorach (rys. 2-3).
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Rysunek2. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie klimatu koniunktury i 
ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 1992-2001,wartość i przeciętne w 
ujęciu rocznym. Sektor prywatny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 3. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie klimatu koniunktury i 
ogólnej sytuacji gospodarczej w latach 1992-2001, wartości przeciętne w 
ujęciu rocznym. Sektor publiczny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Oznacza to, że w porównywalnych warunkach sektor prywatny wykazywał większe 
zdolności adaptacyjne do zmian otoczenia gospodarczego, ale także i to, że sam 
czynnik prywatyzacji nie stanowi wystarczającej przeciwwagi dla pogarszających się 
warunków systemowych. Z danych na rysunkach 2 i 3 wynika też, że to sektor 
prywatny stymulował wzrost gospodarczy w latach 1993-1997. O ile jednak wskaźniki 
klimatu koniunktury, obliczone dla całego sektora przedsiębiorstw, weszły w fazę 
ujemną na przełomie lat 2000/2001, o tyle wskaźniki dotyczące popytu weszły w fazę 
ujemną już na przełomie lat 1997/1998.

Rysunek 4. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie łącznego (krajowego i 
zagranicznego) popytu oraz popytu zagranicznego w latach 1992-2001, 
wartości przeciętne w ujęciu rocznym.

Źródło: Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996, 1999, 
2001. Ankieta miesięczna.

Jeszcze do 2000 roku większe znaczenie odgrywał popyt krajowy, natomiast na 
przełomie lat 2000/2001 tendencje spadku obu źródeł popytu były' zbieżne co do 
kierunku i poziomu. Oznacza to, że negatywne skutki polityki gospodarczej zostały 
zintensyfikowane przez dekoniunkturę na rynkach światowych.

Kształtowanie się wskaźników krajowego i zagranicznego popytu łącznie, a także 
wyodrębnionego popytu zagranicznego przedstawiono na rysunku 4.

Na styku lat 1997/1998 ujawniły się skutki tzw. drugiego planu Balcerowicza 
(spowolnienie emisji pieniądza, wzrost stóp procentowych), który był w tym okresie
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reakcją makroekonomiczną na rozbieżność między malejącą konkurencyjnością 
przedsiębiorstw a rosnącym popytem krajowym. W rezultacie jakościowe wskaźniki 
koniunktury osiągnęły głębokie spadki. Dotyczy to zarówno wskaźników popytu, 
produkcji (w mniejszym stopniu), jak i, przede wszystkim, spadku zdolności 
przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań. Ilustracją tych tendencji są dane 
przedstawione na rysunkach 5 i 8.

Rysunek 5. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie sprzedaży i zapasów w 
latach 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu rocznym.

Źródło: Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996, 1999, 
2001. Ankieta miesięczna.

Jak wynika z kształtowania się wskaźników dotyczących produkcji i zapasów, czyli 
sfery rzeczowej działalności przedsiębiorstwa, zmiana ich wzajemnych relacji 
nastąpiła w roku 2000. W okresie 1998-1999 procesowi stabilizacji produkcji 
towarzyszyła tendencja narastania zapasów w wyniku ograniczonego popytu. 
Stanowiło to czynnik wzrostu kosztów. Stąd spadkowym tendencjom produkcji, które 
jako wyraz dostosowania się do realnych rozmiarów popytu ujawniły się już w 
jednoznaczny sposób w roku 2000, towarzyszył wzrost poziomu wskaźnika zapasów, 
co oznaczało mikroekonomizację działań w sytuacji spadku popytu i pogarszania się 
warunków finansowania produkcji. Z porównawczych analiz sektora prywatnego i 
publicznego (rys. 7 i 8) wynika jednak, że zachowania takie wystąpiły głównie w 
sektorze prywatnym.
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Rysunek 6. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie sprzedaży i zapasów w 
latach 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu rocznym. Sektor 
prywatny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

i i Sprzedaż Zapasy

Rysunek 7. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie sprzedaży i zapasów w 
latach 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu rocznym. Sektor 
publiczny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Mimo podejmowania prób ograniczania kosztów przy danej produkcji, począwszy 
od roku 2000 zaczął narastać problem płynności finansowej. Wskaźnik zdolności do 
regulowania zobowiązań finansowych zaczął wykazywać wyraźną tendencję 
spadkową, a wskaźnik poziomu należności nieznacznie wzrósł. Oba wskaźniki łącznie 
na przełomie lat 2000/2001 wykazywały największą w całym analizowanym okresie 
różnicę punktową. Należy też zauważyć, że przez cały okres wskaźniki te kształtowały 
się na poziomie poniżej zera, co oznacza, że zawsze większa była liczba tych 
przedsiębiorstw, w których ocenie zdolność do regulowania zobowiązań spadła niż 
liczba przedsiębiorstw, w których deklaracjach zdolność do regulowania zobowiązań 
wzrosła. Ujemny poziom wskaźnika należności oznacza natomiast, że przeważa 
odsetek przedsiębiorstw, w których poziom należności wzrósł. Jego tendencja 
wzrostowa, obserwowana w latach 2000/2001 (większa w sektorze publicznym niż 
prywatnym), może być traktowana jako pozytywny sygnał. Różnokierunkowe zmiany 
obu wskaźników, niezależnie od ich poziomu, wskazują na generalny problem 
wzajemnego finansowania się przedsiębiorstw. Strukturalnie zależy to od siły 
przetargowej poszczególnych firm, poczucia bezpieczeństwa ochrony państwa czy też 
samej wielkości przedsiębiorstw.

Rysunek 8. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie zobowiązań i należności w 
latach 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu rocznym.

Źródło: Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996, 1999, 
2001. Ankieta miesięczna.
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Rysunek 9. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie zobowiązań i należności w 
latach 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu rocznym. Sektor 
prywatny.

Źródło: Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996, 1999, 
2001. Ankieta miesięczna.
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Jak wynika z przedstawionych danych, zmiany o charakterze bardziej radykalnym 
występowały najczęściej od roku 2000. Wcześniej -  w połowie 1998 roku nastąpiło 
odejście od polityki schładzania gospodarki. Rozpoczął się proces stopniowego spadku 
stóp procentowych i spadek kursu dolara. W roku 1998 (do listopada) podaż pieniądza 
wzrosła o 19%, a zadłużenie kredytowe wzrosło o 25%. Obniżono stopy procentowe o 
7 punktów, podczas gdy inflacja spadła o 4 punkty. Jakościowe wskaźniki koniunktury 
zareagowały na to podniesieniem ich poziomu (popyt, produkcja, zdolność do 
regulowania zobowiązań).

Równocześnie wystąpiła tendencja do spadku kosztów, szczególnie zatrudnienia. 
Z dwóch głównych źródeł obniżania kosztów: rzeczowego i ludzkiego, zdecydowanie 
wykorzystano czynnik zatrudnienia. W roku 1999 wyraźnie mniejsza liczba 
przedsiębiorstw niż w 1997 i 1998 potwierdziła, że zatrudnienie w stosunku do 
poziomu produkcji było zbyt wysokie. Mimo tendencji spadkowej tego wskaźnika, 
warto zauważyć, że nadal w dużej grupie przedsiębiorstw istnieją przerosty 
zatrudnienia w stosunku do potrzeb produkcji. Ilustrację tej tezy przedstawiono na 
rysunku 11.

Rysunek 11. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie zapasów 
materiałowych, zatrudnienia wobec produkcji w latach 1992-2001, 
wartości przeciętne w ujęciu rocznym.

Źródło: Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996, 1999, 
2001. Ankieta kwartalna.
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Skutkiem makroekonomicznym tych zmian był wzrost poziomu bezrobocia oraz 
rosnąca bariera konkurencyjnego importu, wynikająca z wysokiego kursu dolara i 
ponownie odczuwanych przez przedsiębiorstwa od roku 1999 rosnących obciążeń na 
rzecz budżetu państwa.

Uzupełnieniem danych co do zatrudnienia wobec poziomu produkcji są wskaźniki 
dotyczące sześciomiesięcznej prognozy zmian zatrudnienia. Ze względu na większą 
wartość informacyjną, wskaźniki te przedstawiono wyjątkowo nie w postaci salda 
odpowiedzi, ale z uwzględnieniem struktury odpowiedzi.

”  Prognoza zwiększenia zatrudnienia
-------- Prognoza stabilizacji zatrudnienia
---------Prognoza zmniejszenia zatrudnienia

Rysunek 12. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie prognozy zatrudnienia.
Struktura ocen w okresie 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu 
miesięcznym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jak wynika z przebiegu wskaźników, w okresie 1995-2000 wzajemne relacje 
wskaźnika prognozy zmniejszenia i stabilizacji zatrudnienia były podobne jak w 
okresie po roku 2000, jednak charakteryzowała ją  mniejsza rozpiętość. Punkt zwrotny 
w tym zakresie wystąpił w roku 1999. W dającej się wyodrębnić nowej fazie 
zależności od roku 2000, mniejszy niż poprzednio odsetek firm deklarował stabilizację 
zatrudnienia, a większy jej spadek. Oznacza to, że przedsiębiorstwa dokonują dalszej 
restrukturyzacji, dostosowując zatrudnienie do popytu na dobra i usługi. Brak
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zagwarantowanej stabilności zatrudnienia stał się faktem ekonomicznym, niezależnie 
od decyzji i dyskusji w sprawie uelastycznienia kodeksu pracy.

Skutkiem makroekonomicznym tych zmian był dalszy wzrost poziomu bezrobocia 
oraz rosnąca bariera konkurencyjnego importu, wynikająca z wysokiego kursu dolara i 
ponownie odczuwanych przez przedsiębiorstwa od roku 1999 rosnących obciążeń na 
rzecz budżetu państwa. Zależności w tym zakresie przedstawiono na rysunku 13.

Bariera konkurencyjnego importu ■ ■ ■  Bariera obciążeń na rzecz budżetu państw

Rysunek 13. Jakościowe wskaźniki koniunktury w zakresie bariery 
konkurencyjnego importu oraz obciążeń na rzecz budżetu państwa w 
latach 1992-2001, wartości przeciętne w ujęciu rocznym.

Źródło: Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996, 1999, 
2001. Ankieta kwartalna.

Pewne rozluźnienie polityki pieniężnej po skończonym okresie ograniczania popytu 
spowodowało, że po latach spadku, w roku 2000 inflacja średnioroczna ponownie 
zaczęła rosnąć. Spadła dopiero po kilku gwałtownych podwyżkach stóp procentowych. 
Realizacja celu inflacyjnego w połączeniu z rosnącym deficytem budżetowym nie 
pozwalała na obniżanie stóp procentowych. To z kolei odbiło się negatywnie na 
sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Kolejny silny impuls obniżania się popytu, który 
wystąpił na przełomie 2000/2001, przy spadającej inflacji i rosnących obciążeniach na 
rzecz budżetu, wywołał ponowny spadek zdolności przedsiębiorstw do regulowania 
zobowiązań i egzekwowania należności.
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W uproszczony sposób główne tendencje zmian wybranych wskaźników, 
każdorazowo w stosunku do poprzedzającego roku po 1997 r. przedstawiono w 
tabeli 1.

Tabela 1. Kierunkowe zmiany kształtowania się wybranych rocznych jakościowych
wskaźników koniunktury w latach 1998-2001
Wskaźniki 1998 1999 2000 2001

Ogólny klimat koniunktury X X
Ogólna sytuacja gospodarcza X
Łączny popyt krajowy i 
zagraniczny
Popyt zagraniczny X X
Zobowiązania X ----- f. X
Należności X
Sprzedaż X X . X .
Zapasy X X

Źródło: opracowanie własne na podstawie rys. 1,4, 5, 8.

W tabeli uwzględniono jedynie kierunek zmian wskaźników, pomijając siłę jego 
spadku czy wzrostu. Jak jednak można wnioskować, sekwencje czasowe rejestrowania 
zmian w otoczeniu gospodarczym przez poszczególne wskaźniki koniunktury były 
zróżnicowane. Jednak w ostatnim badanym okresie wszystkie wskaźniki mają 
wydźwięk negatywny.

Na podstawie wzajemnych związków pakietu tych wskaźników można stosunkowo 
dobrze określić główne źródła wzrostu bądź spadku konkurencyjności przedsiębiorstw.
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Summary

Business suiweys can be applied in a wide rangę of fields as well as interpreted in a 
variety of ways, from many different angles. Among others, it is possible to analyze 
relationships between economic situation, in the light of qualitative and quantitative 
indicators, and the competitiveness of enterprises. Business survey indicators facilitate 
carrying out such an analysis due to the fact tliat they absorb both external, 
macroeconomic changes and those taking place at the level of given enterprises.

The possibilities of application and interpretation of qualitative indicators of 
business surveys change in time. The significance of this method varies with the 
influence of the external, macroeconomic eiwironment on the situation of the 
enterprises sector. Such very dynamie changes of externa! factors have been taking 
place for the last ten years. They concern both the world economy and countries in 
transition. This, in tum, is a result of the revolution in computing, widespread 
privatization processes in the world, as well as a rapidly growing number of
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substitutes. Tliese generał tendencies are accompanied by economic policies in 
individual countries, for example in Poland.

Due to the above mentioned macroeconomic factors, the extent to which companies 
can manipulate prices in order to gain profit is diminishing and, at the same time, it 
tends to be replaced by cost reduction. As a result, a widespread decrease of inflation 
can be observed and the demand -  supply -  price relations are not as distinct as in the 
early phases of market economies. Thus, a new paradigm of enterprises’ 
conipetitiveness emerges. It consists in the ability of a company to react to changes. 
Therefore, an economic situation of an enterprise nowadays reflects its adaptation to 
changes, in addition to a classic cycle of market conditions known from earlier periods.

In the above context, the aim of the paper is the assessment of the changing 
competitive situation of enterprises in the Iight of business surveys. The analysis will 
be carried out with the use of qualitative indicators, as well as selected quantitative 
macroeconomic ones.


