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STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy tematyki kwestionariuszowych badań koniunktury. Celem autora było 
zbadanie, czy opinie przedsiębiorców odzwierciedlają zmienność kategorii fi nansowych 
składających się na kapitał obrotowy netto. W badaniu wykorzystano ankiety koniunk-
tury prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Przyjęto dwie hipotezy badawcze. 
Po pierwsze, w przypadku stanu zapasów oczekuje się ujemnej korelacji między szere-
gami zmiennych jakościowych i ilościowych. Po drugie, podobny kierunek zależności 
wystąpi przy ocenie zdolności do spłaty zobowiązań. W przypadku należności uzasad-
niono trudność sformułowania analogicznej hipotezy. 
Wyniki analiz pokazały, że nie można odrzucić hipotezy zerowej o braku założonej 
zależności w przypadku zapasów. W przypadku zobowiązań zależność miała właściwy 
kierunek, nie była jednak istotna statystycznie.

Słowa kluczowe: ankieta koniunktury, analiza fi nansowa przedsiębiorstw

* Sławomir Kalinowski, dr hab., Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu, e-mail: slawomir.kalinowski@ue.poznan.pl.



108 Sławomir Kalinowski

Wprowadzenie

Ankieta koniunktury jest uznawana za narzędzie badania kondycji gospodarki 
na podstawie koncepcji teoretycznej racjonalnych oczekiwań1. Zgodnie z nią 
istnieje związek między zmiennością rzeczywistości gospodarczej a opiniami 
i postawami podmiotów w niej uczestniczących. Stąd rosnące zainteresowa-
nie kwestionariuszowymi badaniami koniunktury i związkami ich wyników ze 
zmiennością dynamiki gospodarczej. 

Pierwsze ankietowe badania koniunktury przeprowadzono w Niemczech 
w 1965 roku2. Łączyły one opinie przedsiębiorstw sektora przemysłowego i kon-
sumentów. W kolejnych latach badanie obejmowało inne sektory gospodarki. 
W Polsce podobne badania zaczęto prowadzić w Instytucie Rozwoju Gospo-
darczego (IRG) Szkoły Głównej Handlowej w 1993 roku. Ich wyniki stały się 
podstawą dwóch niezależnych prób skonstruowania syntetycznego wskaźnika 
koniunktury3, opartego na metodyce stosowanej w UE. Innymi instytucjami, 
które prowadzą lub prowadziły badania ankietowe nad koniunkturą, są Główny 
Urząd Statystyczny, Ipsos-Demoskop oraz Instytut Badań nad Gospodarką 
Narodową4. Przedmiotem trwałego zainteresowania były także związki zacho-
dzące między wynikami badań ankietowych a zmiennością danych ilościowych 
opisujących stan gospodarki. Jeśli wyniki ankiet mają być wykorzystywane na 
potrzeby prognozowania sytuacji gospodarczej, to w pierwszej kolejności należy 
mieć pewność, że opinie przedsiębiorców i konsumentów odzwierciedlają realne 
procesy gospodarcze.

1 J. Muth, Rational expectations and the theory of price movements, „Econometrica” 1961, vol. 
29, s. 315–335.

2 W.H. Striegel, Die Konjunkturumfragen des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, „Allge-
meines Statistisches Archiv“ 1965, Nr. 2.

3 K. Stanek, Koncepcja barometru gospodarczego koniunktury, w: Badania koniunktury gos-
podarki Polski, IRG SGH, Warszawa 1993; Z. Matkowski, In search for an economic sentiment 
indicator for Poland: the RIED approach and preliminary results, Workshop on business surveys in 
transition countries, Poznań 1993 (przedruk: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
SGH t. 36, Warszawa 1993).

4 Z. Matkowski, Wskaźniki klimatu gospodarczego jako narzędzie oceny stanu gospodarki, 
„Ekonomista” 2002, nr 1, s. 9–40.
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Wyniki dotychczasowych badań

Przydatność zmiennych jakościowych uzyskiwanych z ankiet koniunktury oraz 
wskaźników syntetycznych na nich opartych dla diagnozy rzeczywistych proce-
sów gospodarczych wielokrotnie była testowana. Najczęściej wyniki tych testów 
były pozytywne. Wśród najważniejszych badań należy wymienić cykl studiów 
przeprowadzonych przez Zbigniewa Matkowskiego w ramach nurtu realizowa-
nego w IRG w SGH. W jednym z nich przeprowadził on kompleksowe badanie 
wielu różnych wskaźników złożonych opartych na danych jakościowych z ankiet 
IRG SGH, Ipsos-Demoskop i GUS w kontekście zdolności do prognozowania 
zmian PKB i produkcji sprzedanej przemysłu5. Jakkolwiek w wielu przypadkach 
odnaleziono zbieżność zmienności danych jakościowych i dynamiki gospodar-
czej, to dosyć często punkty zwrotne wskaźników syntetycznych nie wyprze-
dzały punktów zwrotnych szeregów danych ilościowych.

W innym interesującym badaniu skupiono się wyłącznie na własnościach 
prognostycznych wskaźnika syntetycznego – barometru IRG SGH6. Autorzy, 
zamiast dynamiki PKB, jako odniesienie do danych ilościowych wykorzystali 
wskaźnik referencyjnych wahań cyklicznych obliczony na podstawie zbioru 
miesięcznych danych o agregatach aktywności gospodarczej w Polsce. Badanie 
potwierdziło przydatność prognostyczną wskaźników syntetycznych opartych na 
badaniach ankietowych.

Kolejne studium wyróżnia się długością szeregów czasowych objętych ana-
lizą; dotyczy lat 1995–20107. Analiza miała charakter kompleksowy – porównano 
wszystkie cykle koniunkturalne polskiej gospodarki rynkowej w różnych per-
spektywach. Zestawiono dynamikę cykliczną PKB, przemysłu przetwórczego, 
budownictwa, transportu, handlu, sektora bankowego, rolnictwa i gospodarstw 
domowych, konfrontując ją z dynamiką zmiennych ilościowych i wskaźników 
jakościowych. Odnotowano zbieżność zmienności tych szeregów, podkreślając 
jej większą intensywność w fazach wzrostowych. Udało się też wykazać wyprze-
dzający charakter wahań zmiennych jakościowych, szczególnie w odniesieniu 

5 Ibidem, s. 32.
6 J. Klimkowska, S. Stolorz, Własności prognostyczne Barometru koniunktury IRG i jego skła-

dowych w oparciu o wskaźnik referencyjny wahań cyklicznych dla gospodarki polskiej, w: Koniunk-
tura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, red. E. Adamowicz, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 215–232.

7 E. Adamowicz, J. Klimkowska, K. Walczyk, Wahania koniunkturalne w Polsce, Prace i Ma-
teriały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH t. 87, Warszawa 2011, s. 9–32.
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do zakończenia ostatniego kryzysu (2010). Własność wyprzedzająca szeregów 
jakościowych była szczególnie intensywna w budownictwie.

Przedstawione wyniki badań są jedynie próbą wielu studiów prowadzonych 
w szeroko rozumianej dziedzinie. Żadne z nich nie dotyka jednak obszaru zarzą-
dzania fi nansami przedsiębiorstw. Z jednej strony wahania cykliczne aktywności 
gospodarczej wpływają na wiele aspektów kondycji fi nansowej przedsiębiorstw8, 
z drugiej – wskaźniki fi nansowe mogą się stać miarami wyprzedzającymi wahań 
koniunkturalnych9. Jeśli zachodzi związek między cyklicznością tych dwóch katego-
rii zmiennych ilościowych, to warto sprawdzić, czy dotyczy to również wskaźników 
fi nansowych liczonych na podstawie danych ze sprawozdań fi nansowych przed-
siębiorstw i indeksów opartych na odpowiedziach dotyczących ich kondycji fi nan-
sowej. Ankietowe badanie koniunktury prowadzone przez GUS w zestawie pytań 
ma trzy dotyczące składników kapitału obrotowego netto przedsiębiorstw z sektora 
przemysłu przetwórczego: zapasów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Hipotezy badawcze

Pytanie z ankiety koniunktury dotyczące zapasów brzmi: „Jaki jest bieżący 
stan zapasów wyrobów gotowych w Państwa przedsiębiorstwie?” Respondenci 
mogą udzielić jednej z trzech odpowiedzi:

1. zbyt duży,
2. odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania,
3. zbyt mały.
W intencji pytającego odpowiedź pierwsza ma sygnalizować pogorszenie 

się sytuacji gospodarczej, skutkujące zmniejszeniem popytu na produkty przed-
siębiorstwa. Przyjmując taką interpretację, musimy wykluczyć możliwość wska-
zania na pierwszą odpowiedź w sytuacji niewłaściwego zarządzania zapasami, 
niezależnej od koniunktury gospodarczej. Innymi słowy, odrzucamy przypadki, 
w których zapas wyrobów gotowych jest zbyt duży, ponieważ zarządzający 
przedsiębiorstwami przeszacowali wzrost popytu na swoje wyroby.

8 S. Kalinowski, Wpływ wahań koniunkturalnych na sytuację fi nansową przedsiębiorstw w Pol-
sce w latach 1993-2002, Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-
znań 2004, s. 83–105.

9 A. Kozłowska, S. Kalinowski, Wykorzystanie wskaźników ilościowych sytuacji ekonomicz-
no-fi nansowej przedsiębiorstw do prognozowania koniunktury, w: Wskaźniki wyprzedzające jako 
metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 194–216.
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Wartości indeksu „stan zapasów wyrobów gotowych” (Iz) były liczone 
jako różnica między procentowym udziałem tych respondentów, którzy wska-
zali odpowiedź trzecią, a udziałem tych, którzy wybrali odpowiedź pierwszą. Na 
przykład, indeks o wartości 2,5 oznacza, że spośród 100% respondentów uznają-
cych, że ich stan zapasów wyrobów gotowych jest zbyt mały, było o 2,5 punktu 
procentowego więcej tych, którzy uważają przeciwnie. Dodatnia wartość indeksu 
znamionuje obraz wpływu przyspieszenia gospodarczego na zapasy. Ujemna jest 
znakiem spowolnienia gospodarczego.

Tak liczony wskaźnik „stan zapasów wyrobów gotowych”, pozostający 
wyrazem opinii przedsiębiorców, skonfrontowano z obiektywną miarą poziomu 
zapasów, jaką jest rotacja zapasów w dniach. Zdefi niowano ją następująco:

90zR
Z
K

= ⋅ ,

gdzie:
Rz  – rotacja zapasów w dniach,
Z  – przeciętny stan zapasów (średnia arytmetyczna z początku i końca 

kwartału),
K  – koszty uzyskania przychodów.

Im wyższa jest wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, tym większe 
problemy ze zbytem. Jego wzrost może znamionować spowolnienie gospodar-
cze. Konstrukcja obydwu miar pozwala na sformułowanie wniosku dotyczącego 
związku merytorycznego zachodzącego między nimi. Należy się spodziewać 
ujemnej korelacji między ich wartościami.

P ytanie z ankiety koniunktury dotyczące należności brzmi: „Jak zmienia się 
poziom ogólnych należności Państwa przedsiębiorstwa?” Przedsiębiorcy mogą 
wybrać jedną z trzech odpowiedzi:

1. wzrasta,
2. pozostaje bez zmian,
3. maleje.
Sposób sformułowania pytania i przedstawione do wyboru odpowiedzi 

nie dają możliwości odzwierciedlenia wpływu zmian koniunkturalnych na stan 
należności przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie, że pojęcia „ogólne należności” nie ma 
w terminologii sprawozdań fi nansowych, można pominąć. Niestety, nie można 



112 Sławomir Kalinowski

przejść do porządku dziennego nad błędem polegającym na tym, że pyta się 
przedsiębiorców o poziom należności, a nie o terminowość ich spływu. Na ogół 
poziom należności wzrasta wtedy, gdy rosną obroty przedsiębiorstwa i maleje 
w sytuacji spadku sprzedaży. Poprawa koniunktury przynosi wzrost przychodów 
ze sprzedaży pociągający za sobą wzrost należności. Indeks „poziom należności” 
(In) publikowany wśród wyników ankietowych badań koniunktury jest liczony 
jako różnica między procentowym udziałem tych respondentów, którzy wska-
zali odpowiedź trzecią, a tych, którzy wybrali odpowiedź pierwszą. Zatem jego 
dodatnia wartość oznacza przewagę liczebną tych, którzy odnotowali spadek 
należności nad tymi, którzy odnotowali ich wzrost. Taka sytuacja powinna być 
interpretowana jako znak pogorszenia się koniunktury, a nie poprawy. Pytanie 
dotyczące należności powinno więc dotykać terminowości ich spływu lub czasu 
oczekiwania na ich spłatę. Nie byłoby wtedy problemów interpretacyjnych.

Wyniki badania ankietowego w zakresie wpływu wahań koniunkturalnych 
na należności skonfrontowano z podstawowym wskaźnikiem analizy fi nansowej 
diagnozującym ten obszar, czyli z okresem spływu należności w dniach:

90nR
N
S

= ⋅ ,

gdzie:
Rn  – okres spływu należności w dniach,
N   – przeciętny stan należności (średnia arytmetyczna z początku i końca 

kwartału),
S  – przychody ze sprzedaży.

Im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej czasu upływa między momen-
tem sprzedaży a momentem spływu należności za nią. W sposób naturalny 
wydłużanie tego okresu znamionuje kłopoty z dostępnością gotówki występu-
jące w czasie spowolnienia gospodarczego. Trudno jest sformułować hipotezę 
o związku merytorycznym zachodzącym między indeksem In a wskaźnikiem Rn. 
Powszechny spadek poziomu należności w przedsiębiorstwach może nie wiązać 
się ze skracaniem się okresu ich wpływu. Jeśli przychody ze sprzedaży spadają 
szybciej niż należności, wydłuża się czas oczekiwania na ich spływ. Taka sytu-
acja często występuje w warunkach spowolnienia gospodarczego. Dodatni w tych 
warunkach indeks In wskazuje na poprawę koniunktury. Hipotezę o związku 
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merytorycznym zachodzącym między indeksem In a wskaźnikiem Rn należy więc 
zastąpić pytaniem o jego charakter.

Kwestii zobowiązań z tytułu dostaw dotyczą dwa pytania – jedno dotyka bie-
żącej sytuacji, drugie – przyszłości. Opinia dotycząca obecnego stanu jest wyra-
żona jako jedna z odpowiedzi na następujące pytanie: „Jak zmienia się zdolność 
Państwa przedsiębiorstwa do bieżącego regulowania zobowiązań fi nansowych?”:

1. poprawia się,
2. pozostaje bez zmian,
3. pogarsza się.
Indeks „zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań” (Io) – publikowany 

wśród wyników ankietowych badań koniunktury – jest liczony jako różnica mię-
dzy procentowym udziałem tych respondentów, którzy wskazali odpowiedź pierw-
szą, a udziałem tych, którzy wybrali odpowiedź trzecią. W przypadku tego pytania 
i możliwych odpowiedzi nie można wskazać merytorycznego uchybienia. Właści-
wie oddają one sposób, w jaki zmiany koniunktury gospodarczej mogą wpływać na 
zdolność przedsiębiorstw do spłaty zobowiązań. Istotnie, dodatnia wartość indeksu 
znamionuje przyspieszenie gospodarcze, a ujemna – spowolnienie.

Drugi z indeksów badających opinie przedsiębiorców w kwestii spłaty zobo-
wiązań dotyczy prognozy (Iof): „Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się 
zdolność Państwa przedsiębiorstwa do bieżącego regulowania zobowiązań fi nan-
sowych?” Można udzielić na nie jednej z trzech odpowiedzi, które są takie same, 
jak odpowiedzi na poprzednie pytanie. Również w wypadku tego elementu kwe-
stionariusza można mówić o poprawności sformułowania i łatwości interpretacji 
wyników. Jedyne drobne zastrzeżenie można mieć do użycia terminu „zobowiąza-
nia fi nansowe”. W klasyfi kacji bilansowej zobowiązań nie ma takiego określenia.

Indeksy dotyczące zdolności do regulowania zobowiązań zostaną skonfronto-
wane z wartościami wskaźnika określanego jako okres spłaty zobowiązań w dniach:

90oR
O
K

= ⋅ ,

gdzie:
Ro  –  okres spłaty zobowiązań w dniach,
O  –  przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług 

(średnia arytmetyczna z początku i końca kwartału),
K –  koszty uzyskania przychodów.
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W okresach dobrej koniunktury należy oczekiwać zmniejszania się warto-
ści tego wskaźnika, w okresach spowolnienia gospodarczego okres spłaty zobo-
wiązań będzie się wydłużał. Czynnikiem decydującym są zmiany dostępności 
gotówki, silnie zależne od dynamiki gospodarczej.

Hipoteza badawcza w zakresie odzwierciedlenia stanu faktycznego w odpo-
wiedziach przedsiębiorców na temat zdolności do spłaty zobowiązań stanowi 
o ujemnej zależności między indeksami Io i Iof a wskaźnikiem Ro.

Metoda badawcza

Analizą objęto szeregi czasowe kwartalnych danych jakościowych i ilościowych 
dla lat 2000–2012. Źródłem informacji w obydwu przypadkach były „Biuletyny 
Statystyczne” GUS publikowane z krokiem miesięcznym.

Wyniki ankiet koniunktury zostały przetworzone do postaci takich szere-
gów czasowych, które będą się nadawać do porównań z danymi ilościowymi. 
W pierwszym kroku miesięczne wartości indeksów I zmieniono na kwartal ne, 
wykorzystując średnią arytmetyczną. Zabieg ten był konieczny ze względu na 
to, że dane ilościowe o sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw publikowane są 
przez GUS z krokiem kwartalnym. Następnie wartości indeksów I powiększono 
o 100%, tak aby ich zmienność przybierała skalę zbliżoną do zmian danych 
ilościowych. Zmiany surowych indeksów jakościowych liczonych jako saldo 
pozytywnych i negatywnych odpowiedzi byłyby technicznie niemożliwe do 
policzenia w sytuacjach przechodzenia od wartości dodatnich do ujemnych lub 
odwrotnie. Tak przekształcone dane jakościowe poddano procedurze wyrówna-
nia sezonowego metodą Cenzus II. W rezultacie uzyskano linie trendu Hender-
sona dla każdego z przekształconych szeregów czasowych danych jakościowych. 
W ostatnim kroku policzono zmiany ich wartości liczone w stosunku do analo-
gicznego okresu roku poprzedniego.

Uzyskanie szeregów czasowych dla danych ilościowych wymagało więk-
szej liczby zabiegów. W pierwszej kolejności zebrano dane fi nansowe przed-
siębiorstw przemysłu przetwórczego, takie jak: przychody ze sprzedaży, koszty 
uzyskania przychodów, zapasy, należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowią-
zania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. W następnej kolejności policzono 
wskaźniki rotacji R trzech analizowanych elementów kapitału obrotowego netto. 
W kolejnym punkcie, podobnie jak w przypadku danych jakościowych, oczysz-
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czono szeregi wskaźników rotacji z sezonowości metodą Cenzus II. Zmienność 
uzyskanych szeregów wyznaczono poprzez podzielenie kolejnych wartości przez 
ich poziom z analogicznego okresu poprzedniego roku.

W rezultacie opisanych przekształceń uzyskano siedem szeregów czaso-
wych – trzy z danymi jakościowymi i cztery z danymi ilościowymi w jednolitej 
postaci. Natura każdego z szeregów jakościowych pokazuje zmiany nastrojów 
przedsiębiorców w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku wolne 
od wpływu sezonowości. Analogiczną interpretację można znaleźć dla szeregów 
danych ilościowych. Są to zmiany oczyszczonych z sezonowości wskaźników 
rotacji zapasów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw w stosunku do wartości 
z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zbieżność szeregów jakościowych i ilościowych testowano za pomocą 
współczynników korelacji, jednocześnie badając lokalizację punktów zwrot-
nych. W sytuacji wystąpienia istotnych statystycznie zależności dokonano próby 
wykorzystania danych jakościowych dla celów prognostycznych. Hipotezy testo-
wano przy poziomie istotności α = 0,05.

Empiryczna konfrontacja zmiennych jakościowych z ilościowymi

Już samo policzenie korelacji analizowanych zmiennych przyniosło zaskakujące 
wyniki. Po pierwsze, większość współczynników korelacji była istotna statystycz-
nie (wartości te zostały podane w tabeli 1 i oznaczone kursywą). Po drugie, indeksy 
opinii przedsiębiorców dotyczące stanu zapasów Iz i poziomu należności In liczone 
w ten sam sposób i dotyczące składników aktywów o podobnej naturze są silnie 
ujemnie skorelowane w sposób istotny statystycznie (r = -0,7906). Jednoznacznie 
jest to skutkiem niewłaściwego sformułowania pytania dotyczącego należności, 
o czym już pisano. Po trzecie, rotacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu 
dostaw Ro nie jest istotnie skorelowana statystycznie z żadnym z odpowiadających 
jej wskaźników jakościowych – diagnostycznym ani prognostycznym. Po czwarte, 
wskaźniki jakościowe wykazują silne, istotne statystycznie korelacje między sobą. 
Poza jednym wyjątkiem są to zależności dodatnie. Oznacza to, że przedsiębiorcy 
w swoich odpowiedziach są konsekwentni. Wyjątek, o którym mowa, to relacja 
między indeksem stanu zapasów wyrobów gotowych Iz a indeksem poziomu należ-
ności In, która ma znak ujemny. Trudno znaleźć uzasadnienie merytoryczne dla 
takiego stanu rzeczy. Jedynym wyjaśnieniem mogą być przedstawione wcześniej 
zastrzeżenia co do konstrukcji pytania dotyczącego należności.
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Tabela 1

Macierz korelacji analizowanych zmiennych ilościowych i jakościowych

 Iz Rz In Rn Io Iof Ro

Iz 1,0000 -0,5373 -0,7906 -0,5961 0,7683 0,7562 -0,3853
Rz -0,5373 1,0000 0,3961 0,5692 -0,6486 -0,5518 0,0414
In -0,7906 0,3961 1,0000 0,3786 -0,7322 -0,7644 0,0957
Rn -0,5961 0,5692 0,3786 1,0000 -0,6023 -0,6134 0,5359
Io 0,7683 -0,6486 -0,7322 -0,6023 1,0000 0,9152 -0,1315
Iof 0,7562 -0,5518 -0,7644 -0,6134 0,9152 1,0000 -0,1744
Ro -0,3853 0,0414 0,0957 0,5359 -0,1315 -0,1744 1,0000

Źródło: obliczenia własne.

Wśród sformułowanych hipotez, ta dotycząca zapasów stanowiła, że należy 
się spodziewać ujemnej korelacji między zmiennymi Iz i Rz. Obliczenia przy-
niosły istotną statystycznie i dosyć wysoką ujemną korelację między indeksem 
opinii przedsiębiorców o stanie zapasów a wskaźnikiem ich rotacji (r = -0,5373). 
Test hipotezy oparty na danych empirycznych wypadł dla niej pomyślnie. Można 
stwierdzić, że opinie przedsiębiorców o zmianach stanu zapasów odzwierciedlają 
stan faktyczny i odpowiadają merytorycznym związkom między wahaniami 
koniunkturalnymi a zmianami rotacji zapasów.
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Rys. 1. Dane jakościowe i ilościowe dotyczące zapasów

Źródło: obliczenia własne.
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Bardzo interesującą zależność ujawniają dane przedstawione na rysunku 1. 
Obserwując punkty zwrotne, można zauważyć, że wahania indeksu Iz wyprze-
dzają zmienność rotacji zapasów o cztery kwartały. Korelacja między przesuniętą 
o cztery kwartały do przodu zmianą indeksu stanu zapasów wyrobów gotowych 
a zmianą ich rotacji jest istotna statystycznie; jej współczynnik wynosi r = 0,7171. 
Oznacza to, że przewaga liczebna opinii o zbyt małym stanie zapasów nad opi-
niami o zbyt dużym przyniesie wzrost okresu ich rotacji w dniach za rok. Możli-
wym uzasadnieniem merytorycznym dla tej zależności jest zjawisko, które można 
byłoby nazwać „cyklem zapasów”. W okresie przyspieszenia gospodarczego, któ-
remu towarzyszy zwiększenie popytu na produkty przedsiębiorstw, dominować 
zaczynają opinie o zbyt małym poziomie zapasów. Chęć wykorzystania tej sytuacji 
rodzi skłonność do intensyfi kacji produkcji w tempie szybszym niż tempo wzrostu 
sprzedaży. Wydłużony w konsekwencji okres rotacji zapasów wychodzi naprze-
ciw dążeniu do jak najszybszego zaspokojenia rosnącego popytu. Dzieje się tak do 
czasu, gdy w opiniach przedsiębiorców stany zapasów są zbyt duże w stosunku do 
zapotrzebowania na ich produkty. Zmniejszają je w kolejnych kwartałach, dopro-
wadzając do skrócenia okresów rotacji. Istotna statystycznie korelacja uzupełniona 
o uzasadnienie merytoryczne sprawia, że zmienna jakościowa może być użyta do 
prognozowania długości okresów rotacji zapasów.
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Rys. 2. Indeksy jakościowe i ilościowe opisujące należności

Źródło: obliczenia własne.

Wskaźnik jakościowy odpowiedzi na pytanie o stan należności reprezen-
towany przez indeks In wykazywał niewielką dodatnią, ale istotną statystycznie 
korelację ze wskaźnikiem rotacji należności (r = 0,3786). Trudności w interpreta-
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cji indeksu In uniemożliwiły sformułowanie jednoznacznej hipotezy łączącej go 
z długością okresu spływu należności. Kolejnym skutkiem takiego stanu rzeczy 
jest to, że znak współczynnika korelacji jest inny niż w poprzedniej zależności. 
W przypadku zapasów jest ujemny o istotnym uzasadnieniu merytorycznym, 
w przypadku należności – dodatni. 

Trudno znaleźć dla tej dodatniej korelacji uzasadnienie merytoryczne. 
Można jedynie spróbować ją wyjaśnić. Dodatnia korelacja oznacza współwystę-
powanie rosnącej przewagi liczebnej tych przedsiębiorców, którzy odnotowywali 
spadek należności i wydłużania się okresu spływu należności. Może to występo-
wać jedynie wtedy, gdy należności spadają wolniej niż przychody ze sprzedaży. 
To wyjaśnienie nie sprawdza się jednak wtedy, gdy w okresie przyspieszenia 
gospodarczego obroty rosną szybciej niż należności.

O wadliwości konstrukcji indeksu mierzącego opinię przedsiębiorców 
w sprawie należności świadczy też obraz dynamiki zmiennych przedstawionych 
na rysunku 2. W drugim kwartale 2005 roku i w pierwszym kwartale 2009 roku 
punkty szczytowe cykli pokrywają się. W drugim kwartale 2001 roku, w pierw-
szym kwartale 2007 roku i w czwartym kwartale 2010 roku punkty szczytowe 
szeregu Rn pokrywają się z minimami lokalnymi szeregu In. Trudno tutaj znaleźć 
regularność, która była widoczna na wykresie dotyczącym zapasów.

Wady konstrukcji pytania ankietowego o należności, uniemożliwiające 
sformułowanie hipotezy badawczej, ujawniły się w badaniu empirycznym. 
Całość wyników analizy tego fragmentu sprawia, że należy podać w wątpliwość 
przydatność prognostyczną wyników badań ankietowych koniunktury w zakresie 
poziomu należności.

Trzecim z elementów kapitału obrotowego netto są zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług. Wśród źródeł fi nansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw 
odgrywają one rolę czynnika zmniejszającego zapotrzebowanie na kredyt krót-
koterminowy. Finansowanie zapasów i należności wymaga zewnętrznego fi nan-
sowania w zakresie niepokrywanym zobowiązaniami wobec dostawców.

Hipoteza badawcza dotycząca analizy zobowiązań stanowiła, że powinni-
śmy mieć do czynienia z ujemnym znakiem korelacji między oceną zdolności 
do spłaty zobowiązań a długością okresu ich spłaty. Okresom pogarszających 
się ocen powinny towarzyszyć okresy zwiększania się liczby dni od otrzyma-
nia faktury do momentu jej zapłaty. Sposób sformułowania pytania oraz liczenia 
indeksu pozwolił na sformułowanie jednoznacznej hipotezy. W istocie test empi-
ryczny potwierdził kierunek zależności (r = -0,1315). Niestety, niska wartość 
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bezwzględna współczynnika korelacji oraz brak istotności statystycznej unie-
możliwiają odrzucenie hipotezy o braku związku między badanymi zmiennymi. 
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Źródło: obliczenia własne.

Z jednej strony, zgodnie z hipotezą badawczą, w większości przypadków 
górne punkty zwrotne pokrywają się z dolnymi (zob. II–III kwartał 2001 r., 
III kwartał 2002 r., II kwartał 2004 r. oraz I kwartał 2009 r. na rysunku 3). Z drugiej 
strony, między drugim kwartałem 2005 roku a pierwszym kwartałem 2007 roku 
oraz między trzecim kwartałem 2010 roku a czwartym kwartałem 2012 roku mie-
liśmy do czynienia z silną współzmiennością o kierunku dodatnim (r = 0,8426). 
Jeśli usuniemy te kwartały z horyzontu czasowego analizy, siła ujemnej korelacji 
znacząco wzrasta, nadal jednak nie jest istotna statystycznie (r = -0,3337).

Czym można wyjaśnić obserwowaną dychotomię? Pierwszy z okresów 
odwrócenia zależności to czas dynamicznego wzrostu gospodarczego. Być może 
w takiej sytuacji dynamika skali działalności przedsiębiorstw była tak duża, że 
ocena zdolności do spłaty zobowiązań poprawiała się, mimo że okres ich spłaty 
wydłużał się. Można mówić w takiej sytuacji o nadmiarze optymizmu wywoła-
nym dynamicznym wzrostem.

Drugi z okresów to czas spowalniania wzrostu gospodarczego. Pesymizm 
płynący z utrzymywania się tego zjawiska w dłuższym czasie spowodował 
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zapewne, że pogarszające się oceny zdolności do spłaty zobowiązań towarzy-
szyły skracaniu okresu ich spłaty. 

Paradoksy występujące w obydwu wyróżnionych okresach nie podważają 
zdolności przedsiębiorców do właściwej oceny własnej zdolności do spłaty zobo-
wiązań. Należy jedynie interpretować zmienne jakościowe z uwzględnieniem moż-
liwych zmian w zakresie percepcji bliższego i dalszego otoczenia gospodarczego.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są jedynym elementem kapitału obro-
towego netto, którego dotyczą dwa pytania ankiety koniunkturalnej. Pierwsze – 
diagnostyczne – zostało już omówione. Drugie ma naturę prognostyczną, dotyczy 
zdolności do spłaty zobowiązań w najbliższych trzech miesiącach. Czy indeks 
Iof oparty na odpowiedziach na to pytanie pozwala na prognozowanie sytuacji 
w analizowanym zakresie?

Indeks Iof jest silnie skorelowany w sposób istotny statystycznie z indeksem 
Io (r = 0,9152). Można zatem powiedzieć, że ocena przedsiębiorców dotycząca 
zdolności do spłaty zobowiązań w następnym kwartale jest prawie w całości 
oparta na ocenie stanu obecnego. Przesunięcie szeregu Iof o jeden kwartał do 
przodu zmniejsza współczynnik korelacji do r = 0,7039. Kolejne przesunięcia 
jeszcze silniej osłabiają zależność. Silne powiązanie prognozy ze stanem obec-
nym ma znamiona „prognozy naiwnej”, która w ekonometrii jest uznawana za 
punkt odniesienia w badaniu jakości modeli prognostycznych10.

Celem pytania o przewidywaną zdolność do spłaty zobowiązań nie było 
prognozowanie przyszłych ocen, ale przyszłych stanów faktycznych. Ważna jest 
zatem korelacja indeksu Iof przesuniętego o jeden kwartał do przodu z długością 
okresu spłaty zobowiązań r(Iof(t-1); Rz(t)). Niestety, moc predykcyjna wskaźnika 
jakościowego nie jest wystarczająca do uznania go za zmienną prognostyczną 
(r = 0,1668; nieistotny statystycznie). Warto jednak odnotować, że współczynnik 
korelacji jest minimalnie wyższy niż w przypadku pary zmiennych Io i Rz.

Czy zatem ocena przyszłej zdolności do spłaty zobowiązań nie ma cechy 
przydatności prognostycznej? Otóż obiecująco rysuje się korelacja tej zmiennej 
z okresem spływu należności w następnym kwartale (r(Iof(t-1); Rn(t)) = -0,4104; 
zależność istotna statystycznie). Okazuje się, że bieżące wzrosty (spadki) dłu-
gości okresu spływu należności współwystępują ze spadkami (wzrostami) ocen 
zdolności do spłaty zobowiązań z poprzednich kwartałów.

10 N.R. Farnum, W. Stanton, Quantitative forecasting methods, PWS Publishers, Boston 1989, 
s. 15.
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Moc prognostyczna zmiennych jakościowych

Dotychczasowa analiza ujawniła dwie zależności, które mogą być istotne dla pro-
gnozowania zmiennych ilościowych. Po pierwsze, indeks Iz wyprzedza o cztery 
kwartały okres rotacji zapasów (r = 0,7171). Po drugie, indeks Iof wyprzedza 
o jeden kwartał okres spływu należności (r = -0,4104). Mając na uwadze to, 
że bieżące wartości indeksów opinii mogą mieć znaczenie dla kształtowania 
się zmiennych ilościowych w przyszłych kwartałach, policzono współczynniki 
korelacji tych szeregów ze zmiennymi jakościowymi przesuniętymi do przodu 
o jeden i o dwa kwartały.

Tabela 2

Korelacja zmiennych jakościowych przesuniętych w czasie ze zmiennymi ilościowymi

 Iz(t-1) Iz(t-2) In(t-1) In(t-2) Io(t-1) Io(t-2) Iof(t-1) Iof(t-2)

Rz(t) -0,2115 0,2105 0,1543 -0,1256 -0,3716 -0,0204 -0,2854 0,0202
Rn(t) -0,4094 -0,1400 0,2967 0,1513 -0,4465 -0,1978 -0,4104 -0,1468
Ro(t) -0,3629 -0,2805 0,0745 0,0627 -0,1266 -0,1132 -0,1668 -0,1729

Źródło: obliczenia własne.

Dane przedstawione w tabeli 2 ujawniają istotne statystycznie korelacje, 
które mogą być podstawą do budowania równań regresji opisujących zmienność 
szeregów ilościowych. W przypadku zapasów istotny stał się szereg oceny zdol-
ności do spłaty zobowiązań sprzed jednego kwartału. Okres spływu należności 
wykazuje współzmienność ze wszystkimi indeksami zmiennych jakościowych 
przesuniętymi o jeden kwartał. W przypadku okresu spłaty zobowiązań odnoto-
wano tylko słaby, jednak istotny statystycznie związek z indeksem stanu zapasów 
przesuniętym o jeden kwartał. Wszystkie zależności tracą na sile i istotności sta-
tystycznej po przesunięciu szeregów o dwa kwartały.

Obiecujące wyniki można osiągnąć dla wskaźnika rotacji zapasów i okresu 
spływu należności. Do pierwszego równania regresji wybrano zmienne Iz(t-4) i Io(t-1). 
Obydwie okazały się istotne statystycznie (odpowiednio p = 0,0000 i p = 0,0163; 
niestety, dla wyrazu wolnego p = 0,8941). Uzyskano następującą postać równa-
nia regresji:

( ) ( 4) ( 1)0, 0280 1,1837 0, 2159z t z t o tR I I ε− −= + − + .
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Współczynnik dopasowania dla tego równania wyniósł R2 = 0,58. Jego 
postać wyznaczono dla szeregu czasowego kończącego się na trzecim kwartale 
2012 roku po to, by wykorzystać je dla prognozy zmiennej opisywanej w czwar-
tym kwartale 2012 roku. Błąd prognozy (-2,1%) był niestety większy niż w przy-
padku prognozy naiwnej (0,5%).

Drugą próbę podjęto dla okresu spływu należności. Do równania regresji 
wybrano zmienne In(t-1) i Io(t-1). Pozostałe zmienne istotne statystycznie odrzu-
cono ze względu na autokorelację. Pierwsza ze zmiennych okazała się nieistotna 
statystycznie (dla drugiej p = 0,0019). Wyraz wolny był istotny statystycznie 
(p = 0,0000). Uzyskano następującą postać równania regresji:

( ) ( 1)1,1823 0,1861n t o tR I ε−= − + .

Współczynnik dopasowania dla tego równania wyniósł R2 = 0,20. Błąd 
prognozy zmiennej objaśnianej (0,3%) był mniejszy niż w przypadku prognozy 
naiwnej (-1,5%). Prognozowanie okresu spływu należności za pomocą indeksu 
opinii o zdolności do spłaty zobowiązań przyniosło relatywnie dobre jakościowo 
wyniki. Wartość modelu obniża jednak niski współczynnik dopasowania.

Podsumowanie

Przeprowadzone studium pokazało, że przedsiębiorcy, co do zasady, oddają 
w swoich opiniach zmienność danych ilościowych opisujących ich sytuację 
fi nansową w zakresie kapitału obrotowego netto. Zakłócenia tej prawidłowości 
wystąpiły w większym stopniu w przypadku należności. W opinii autora spowo-
dowane to było niewłaściwym sformułowaniem pytania. Zamiast pytać o termi-
nowość spływu lub długość czasu między momentem sprzedaży a zapłatą przez 
klientów, przedsiębiorców pyta się o kierunek zmian poziomu należności.

Zdiagnozowano również niezgodne z przyjętą hipotezą badawczą relacje 
między opiniami przedsiębiorców o zdolności do spłaty zobowiązań a długością 
okresu tej spłaty. Występowały one w kwartałach intensywnego wzrostu gospo-
darczego i długotrwałego spowolnienia.

Potencjał prognostyczny badanych zmiennych jakościowych należy ocenić 
jako umiarkowany. Jedyny prognostyczny indeks jakościowy, dotyczący przewi-
dywanej zdolności do spłaty zobowiązań, nie może być wykorzystany, ponieważ 
wykazuje znacząco wyższą współzmienność z bieżącymi ocenami niż z ocenami 
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z następnych kwartałów. Przesunięte o jeden kwartał do przodu szeregi indek-
sów jakościowych były w wielu przypadkach skorelowane ze zmiennymi ilo-
ściowymi w sposób istotny statystycznie. Niestety, jedynie w przypadku okresu 
spływu należności udało się zbudować model regresji, który prognozowałby tę 
zmienną lepiej niż metoda naiwna.
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BUSINESS TENDENCY SURVEY AND ECONOMIC REALITY

ENTREPRENEUR’S OPINIONS ON CHANGES IN NET WORKING CAPITAL

SUMMARY

Article is about business tendency surveys. The goal of the research was to verify, if en-
trepreneur’s opinions refl ect variability of coeffi cients describing their companies’ fi nan-
cial situation. The subject of the study was the survey that is being performed by Polish 
Central Statistical Offi ce. There were two hypothesis taken. First, there is a negative cor-
relation between entrepreneur’s opinions on changes in inventories and inventories turno-
ver periods’ variability. Second, the same direction of relationship appears with respect to 
the ability to pay debtors. The results of the analysis support fi rst hypothesis. Second was 
also true, but the result was not statistically signifi cant.

Keywords: business tendency surveys, enterpreneur's opinions, companies' fi nancial 
situation 


