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P1. (KRYZYS_OBECNIE) Czy Pana/i zdaniem mamy obecnie do czynienia z kryzysem w:
1. zdecydowanie
2. raczej tak
tak

3. raczej nie

4. zdecydowanie 5. trudno
nie
powiedzieć

P1a. gospodarce
światowej?
P1b. gospodarce
polskiej?
P1c. branży, w
której działa
Państwa firma?
P2 zadane, jeśli w przynajmniej jednym punkcie pytania P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P2. (KRYZYS_OBECNIE_W_FIRMIE) Czy Państwa firma odczuwa obecnie wpływ kryzysu
gospodarczego?
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć
P3 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2. Po
P3 przejdź do P5.
P3. (SKUTKI_KRYZYSU_OD_KIEDY) W którym roku Państwa firma zaczęła odczuwać wpływ kryzysu
gospodarczego?
1. w 2013
2. w 2012
3. w 2011
4. w 2010
5. w 2009
6. w 2008
7. przed rokiem 2008
8. nie wiem, trudno powiedzieć

P3a zadane, jeśli w P1 w żadnym punkcie (P1a, P1b, P1c) nie wybrano odpowiedzi 1 ani 2.
P3a. (KRYZYS_ZA_3_MIES) Czy, Pana/i zdaniem, w ciągu najbliższych trzech miesięcy będziemy mieli do
czynienia z kryzysem w:
zdecydowanie
zdecydowanie
trudno
raczej tak
raczej nie
tak
nie
powiedzieć
gospodarce światowej?
gospodarce polskiej?
branży, w której działa
Państwa firma?
P4 zadane, jeśli w żadnym punkcie (P1a, P1b, P1c) nie wybrano odpowiedzi 1 ani 2.
P4. (SKUTKI_KRYZYSU_FIRMA2) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w działalności Państwa firmy
wystąpiły następujące zjawiska?
Jeżeli dane zjawisko dotyczy Państwa firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "tak", jeżeli dane zjawisko nie
dotyczy Państwa firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie".
tak

nie

nie wiem, trudno
powiedzieć

spadek liczby zamówień od klientów
spadek wartości zamówień od klientów
spadek cen i marż naszych
produktów/usług
opóźnienia w płatnościach ze strony
naszych kontrahentów
bankructwa naszych kontrahentów
utrudniony dostęp do finansowania
zewnętrznego (kredytów, pożyczek)
wzrost kosztów związanych z
podatkami lub innymi daninami
publicznymi [DEFINICJA]
większe trudności w pozyskiwaniu
nowych klientów
silniejsza konkurencja o klienta
większe trudności w zdobywaniu
nowych rynków zbytu
zamknięcie oddziału/ów lub filii firmy
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P4b zadane, jeśli w żadnym punkcie (P1a, P1b, P1c) nie wybrano odpowiedzi 1 ani 2.P4b.
(KRYZYS_DZIAŁANIA2) Czy w ciągu ostatniego roku Państwa firma...?
Jeżeli Państwa firma podjęła dane działanie, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "tak", jeżeli Państwa firma nie
podjęła danego działania, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie". Jeżeli dane działanie nie dotyczy Państwa
firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie dotyczy".
3. nie wiem,
1. tak
2. nie
trudno
4. nie dotyczy
powiedzieć
P4b1 ...zmodyfikowała dotychczasowe
produkty lub usługi
P4b2 ...nawiązała współpracę z innymi
przedsiębiorstwami (np. współpraca w
zakresie zakupów lub sprzedaży)
P4b3 ...wprowadziła nowe działania
marketingowe
P4b4 ...obniżyła marże
P4b5 ...starała się pozyskać nowe rynki
zbytu
P4b6 ...obniżyła ceny produktów/usług
P4b7 ...ograniczyła skalę produkcji
P4b8 ...zmieniła dostawców
produktów/usług na tańszych
P4b9 ...ograniczyła koszty związane z
zatrudnieniem pracowników
P4b10 ...ograniczyła koszty niezwiązane z
zatrudnieniem pracowników
P4b11 ...zakupiła nowe technologie
P4b12 ...zmodernizowała wykorzystywane
technologie
P4b13 ...wprowadziła nowe metody
produkcji
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P5 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P5. (SKUTKI_KRYZYSU_FIRMA) Jakie skutki kryzysu gospodarczego odczuła Państwa firma?
Jeżeli dane zjawisko dotyczy Państwa firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "tak", jeżeli dane zjawisko nie
dotyczy Państwa firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie".
tak

nie

nie wiem,
trudno
powiedzieć

spadek liczby zamówień od klientów
spadek wartości zamówień od klientów
spadek cen i marż naszych produktów/usług
opóźnienia w płatnościach ze strony naszych kontrahentów
bankructwa naszych kontrahentów
utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego
(kredytów, pożyczek)
wzrost kosztów związanych z podatkami lub innymi
daninami publicznymi [DEFINICJA]
większe trudności w pozyskiwaniu nowych klientów
silniejsza konkurencja o klienta
większe trudności w zdobywaniu nowych rynków zbytu
zamknięcie oddziału/ów lub filii firmy
P6 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P6. (SKUTKI_KRYZYSU_INNE) Czy Państwa firma odczuła jakiekolwiek inne skutki kryzysu
gospodarczego?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć
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P6a zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2
oraz jeśli w P6 wybrano odpowiedź 1.
P6a. (SKUTKI_KRYZYSU_INNE_JAKIE) Jakie inne skutki kryzysu gospodarczego odczuła Państwa
firma?
_________________________________________________________________________________________
P7 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P7. (KRYZYS_DZIAŁANIA) Które z poniższych działań podjęła dotąd Państwa firma, aby przeciwdziałać
wpływowi kryzysu gospodarczego?
Jeżeli Państwa firma podjęła dane działanie, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "tak", jeżeli Państwa firma nie
podjęła danego działania, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie". Jeżeli dane działanie nie dotyczy Państwa
firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie dotyczy".
1. tak

2. nie

3. nie wiem,
trudno
powiedzieć

4. nie dotyczy

P7a. modyfikacja dotychczasowych
produktów lub usług
P7b. nawiązanie współpracy z innymi
przedsiębiorstwami (np. współpraca w
zakresie zakupów lub sprzedaży)
P7c. wprowadzenie nowych działań
marketingowych
P7d. obniżenie marż
P7e. pozyskiwanie nowych rynków zbytu
P7f. obniżenie cen produktów/usług
P7g. ograniczenie skali produkcji
P7h. zmiana dostawców produktów/usług
na tańszych
P7i. ograniczenie kosztów związanych z
zatrudnieniem pracowników
P7j. ograniczanie kosztów niezwiązanych z
zatrudnieniem pracowników
P7k. zakup nowych technologii
P7l. modernizacja wykorzystywanych
technologii
P7m. wprowadzenie nowych metod
produkcji
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P7x zadane, jeśli w jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1
lub 2 oraz w punkcie P4b9 wybrano odpowiedź 1 LUB jeśli w żadnym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) nie
wybrano odpowiedzi 1 ani 3 oraz w punkcie P7i wybrano odpowiedź 1.
P7x. (OGRANICZANIE_KOSZTÓW_PRACOWNICY) W jaki sposób Państwa firma ograniczała koszty
związane z zatrudnieniem pracowników?
Prosimy o wybranie spośród poniższych wszystkich działań, które przeprowadziła Państwa firma.
1. zwalniając pracowników
2. zmniejszając wynagrodzenia
3. ograniczając czas pracy
4. elastycznie rozliczając czas pracy
5. wprowadzając zmiany form zatrudnienia (np. większą liczbę umów czasowych,
umów o dzieło, umów zlecenia)
6. ograniczając premie
7. ograniczając koszty pozapłacowe
9. zwiększając zakres obowiązków obecnych pracowników
9. wydłużając czas pracy obecnych pracowników
10. w inny sposób - jaki? ____________________________________________
P7y zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2
oraz w P4b10 wybrano odpowiedź 1 LUB jeśli w żadnym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) nie wybrano
odpowiedzi 1 ani 3 oraz w punkcie P7j wybrano odpowiedź 1.
P7y. (OGRANICZANIE_KOSZTÓW_POZOSTAŁE) Jakie koszty niezwiązane z zatrudnieniem
pracowników ograniczała Państwa firma?
Prosimy o wybranie spośród poniższych wszystkich rodzajów kosztów, które ograniczyła Państwa firma.
1. koszty wynajmu (maszyny, lokale, magazyny, itp.)
2. koszty zakupu towarów lub surowców
3. koszty zakupu szkoleń lub innych form kształcenia kadr
4. koszty zakupu usług zlecanych innym firmom
5. nakłady na inwestycje
6. inne koszty – jakie? _______________________________________________
P8 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.P8.
(KRYZYS_DZIAŁANIA_INNE) Czy Państwa firma podjęła jakiekolwiek inne działania, aby przeciwdziałać
wpływowi kryzysu gospodarczego?
1. tak
2. nie
3. nie wiem, trudno powiedzieć
P8a zadać, jeśli w P8 wybrano odpowiedź 1.
P8a. (KRYZYS_DZIAŁANIA_INNE_JAKIE) Jakie działania podjęła Państwa firma, żeby przeciwdziałać
wpływowi kryzysu gospodarczego?
_________________________________________________________________________________________
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P9 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P9. (KRYZYS_DZIAŁANIA_PRZYSZŁE) Jakie działania planuje podejmować Państwa firma w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy, aby przeciwdziałać wpływowi kryzysu gospodarczego?
Jeżeli Państwa firma planuje podjąć dane działanie, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "tak", jeżeli Państwa
firma nie planuje podjąć danego działania, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie". Jeżeli dane działanie nie
dotyczy Państwa firmy, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi "nie dotyczy".
1. tak

2. nie

3. nie wiem,
trudno
powiedzieć

4. nie dotyczy

P9a. modyfikacja dotychczasowych
produktów lub usług
P9b. nawiązanie współpracy z innymi
przedsiębiorstwami (np. współpraca w
zakresie zakupów lub sprzedaży)
P9c. wprowadzenie nowych działań
marketingowych
P9d. obniżenie marż
P9e. pozyskiwanie nowych rynków zbytu
P9f. obniżenie cen produktów/usług
P9g. ograniczenie skali produkcji
P9h. zmiana dostawców produktów/usług
na tańszych
P9i. ograniczenie kosztów związanych z
zatrudnieniem pracowników
P9j. ograniczanie kosztów niezwiązanych z
zatrudnieniem pracowników
P9k. zakup nowych technologii
P9l. modernizacja wykorzystywanych
technologii
P9m. wprowadzenie nowych metod
produkcji
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P9x zadane, jeśli jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub
2 oraz w P9i wybrano odpowiedź 1.
P9x. (KRYZYS_DZIAŁANIA_PRZYSZŁE_PRACOWNICY) Jakie działania związane z zatrudnieniem
pracowników planuje podejmować Państwa firma w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, aby
przeciwdziałać wpływowi kryzysu gospodarczego?
Prosimy o wybranie spośród poniższych wszystkich działań, które planuje podjąć Państwa firma.
1. zwalniając pracowników
2. zmniejszając wynagrodzenia
3. ograniczając czas pracy
4. elastycznie rozliczając czas pracy
5. wprowadzając zmiany form zatrudnienia (np. większą liczbę umów czasowych,
umów o dzieło, umów zlecenia)
6. ograniczając premie
7. ograniczając koszty pozapłacowe
8. zwiększając zakres obowiązków obecnych pracowników
9. wydłużając czas pracy obecnych pracowników
10. w inny sposób - jaki? ___________________________________________________
P9y zadane, jeśli jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub
2 oraz w P9j wybrano odpowiedź 1.
P9y. (KRYZYS_DZIAŁANIA_PRZYSZŁE_POZOSTAŁE) Jakie koszty niezwiązane z zatrudnieniem
pracowników planuje ograniczać Państwa firma w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, aby
przeciwdziałać wpływowi kryzysu gospodarczego?
Prosimy o wybranie spośród poniższych wszystkich rodzajów kosztów, które planuje ograniczyć Państwa firma.
1. koszty wynajmu (maszyny, lokale, magazyny, itp.)
2. koszty zakupu towarów lub surowców
3. koszty zakupu szkoleń lub innych form kształcenia kadr
4. koszty zakupu usług zlecanych innym firmom
5. nakłady na inwestycje
6. inne koszty – jakie? _______________________________________
P10 zadane, jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P10. (KRYZYS_DZIAŁANIA_PRZYSZŁE_INNE) Czy Państwa firma w ciągu najbliższych sześciu miesięcy
planuje podjąć jakiekolwiek inne działania, żeby przeciwdziałać wpływowi kryzysu gospodarczego?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem, trudno powiedzieć
P10a zadane, jeśli jeśli w przynajmmniej jednym z punktów P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1
lub 2 oraz w P10 wybrano odpowiedź 1.
P10a. (KRYZYS_DZIAŁANIA_PRZYSZŁE_INNE_JAKIE) Jakie działania w ciągu najbliższych sześciu
miesięcy planuje podjąć Państwa firma, żeby przeciwdziałać wpływowi kryzysu gospodarczego?
_________________________________________________________________________________________
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P11 zadane, jeśli w P2 wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P11. (NASZA_FIRMA_CHCE) Które z poniższych stwierdzeń, Pana/i zdaniem, najlepiej opisuje podejście
Państwa firmy do obecnego kryzysu gospodarczego?
Nasza firma chce przede wszystkim...
1. ...uratować się przed upadkiem - naszym priorytetem jest przetrwać, aż nadejdą "lepsze czasy"
2. ...zachować swoją pozycję - naszym priorytetem jest utrzymanie dotychczasowych przychodów i
udziałów w rynku
3. ...rozwijać się - naszym priorytetem są nowe inwestycje, wejście na nowe rynki, pozyskanie nowych
klientów
4. ...wykorzystać kryzys - wykorzystać sytuację i przejąć większą część rynku/klientów
P12 zadane wszystkim respondentom
P12. (UTRATA_PŁYNNOŚCI) Czy w okresie ostatniego roku Państwa firmie groziła utrata płynności
finansowej [DEFINICJA]?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno powiedzieć
4. Odmowa odpowiedzi
P12a zadane, jeśli w P12 wybrano odpowiedź 1.
P12a. (UTRATA_PŁYNNOŚCI_POWODY) Czym spowodowana była groźba utraty płynności finansowej
przez Państwa firmę?
Prosimy spośród poniższych wybrać wszystkie powody, które dotyczą Państwa firmy.
1. opóźnieniami w płatnościach ze strony kontrahentów
2. utratą klientów
3. utratą rynków zbytu
4. wysokimi kosztami spłaty kredytów/pożyczek
5. wysokimi nakładami na inwestycje
6. kłopotami we współpracy z bankiem
7. innymi przyczynami - jakimi? ___________________________________________________
8. nie wiem, trudno powiedzieć
9. odmowa odpowiedzi
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P13 zadane, gdy w P1a wybrano odpowiedź 1 lub 2
P13. (KTO_SKORZYSTA_NA_KRYZYSIE)
Czy Pana/i zdaniem, na kryzysie, mającym obecnie miejsce w polskiej gospodarce, skorzystają
następujące przedsiębiorstwa:
nie wiem,
zdecydowanie
zdecydowanie
raczej tak
raczej nie
trudno
tak
nie
powiedzieć
firmy z większościowym
udziałem kapitału
zagranicznego?
firmy świadczące usługi
na rzecz innych firm (np.
firmy doradcze,
konsultingowe)?
instytucje finansowe
(banki, fundusze
kapitałowe)?
firmy innowacyjne
(wprowadzające
nowatorskie rozwiązania
w zakresie technologii,
zarządzania, marketingu)?
przedsiębiorstwa będące
własnością państwa lub
kontrolowane przez
państwo?
firmy prowadzące
działalność eksportową?
firmy z większościowym
udziałem kapitału
krajowego?
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P14. (KURS_EURO) Jaki będzie, Pana/i zdaniem, kurs euro wobec złotego za 3 lata?
Według danych NBP na dzień 1 sierpnia br. kurs euro wynosi 4,23 PLN.
1. Znacznie niższy niż obecnie
2. Nieznacznie niższy niż obecnie
3. Taki sam, jak obecnie
4. Nieznacznie wyższy niż obecnie
5. Znacznie wyższy niż obecnie
6. Nie wiem, trudno powiedzieć
P15. (POZIOM_INFLACJI) Jaki będzie, Pana/i zdaniem, poziom inflacji w Polsce za 3 lata?
Według aktualnych danych GUS, roczny poziom inflacji w Polsce wynosi 0,2%.
1. Znacznie niższy niż obecnie
2. Nieznacznie niższy niż obecnie
3. Taki sam, jak obecnie
4. Nieznacznie wyższy niż obecnie
5. Znacznie wyższy niż obecnie
6. Nie wiem, trudno powiedzieć
P16. (STOPA_BEZROBOCIA) Jaka będzie, Pana/i zdaniem, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce za
3 lata?
Według komunikatu GUS z 23 lipca br. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosi 13,2%.
1. Znacznie niższa niż obecnie
2. Nieznacznie niższa niż obecnie
3. Taka sama, jak obecnie
4. Nieznacznie wyższa niż obecnie
5. Znacznie wyższa niż obecnie
6. Nie wiem, trudno powiedzieć
P17. (KONIEC_KRYZYSU) Kiedy, Pana/i zdaniem, zakończy się obecny kryzys w:
P17a zadane, gdy w punkcie P1a wybrano odpowiedź 1 lub 2
P17a. (KONIEC_KRYZYSU_1A)
Kiedy, Pana/i zdaniem, zakończy się obecny kryzys w:
gospodarce światowej?
1. w ciągu najbliższego roku
2. w ciągu 2 lat
3. w ciągu 3 lat
4.w ciągu 4 lat
5. w ciągu 5 lat
6. w ciągu od 6 do 10 lat
7. w ciągu więcej niż 10 lat
8. nie wiem, trudno powiedzieć
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P17b zadane, jeśli w punkcie P1b wybrano odpowiedź 1 lub 2
P17b. (KONIEC_KRYZYSU_1B)
Kiedy, Pana/i zdaniem, zakończy się obecny kryzys w:
gospodarce polskiej?
1. w ciągu najbliższego roku
2. w ciągu 2 lat
3. w ciągu 3 lat
4.w ciągu 4 lat
5. w ciągu 5 lat
6. w ciągu od 6 do 10 lat
7. w ciągu więcej niż 10 lat
8. nie wiem, trudno powiedzieć
P17c zadane, jeśli w punkcie P1c wybrano odpowiedź 1 lub 2
P17c. (KONIEC_KRYZYSU_1C)
Kiedy, Pana/i zdaniem, zakończy się obecny kryzys w:
branży, w której działa Państwa firma?
1. w ciągu najbliższego roku
2. w ciągu 2 lat
3. w ciągu 3 lat
4.w ciągu 4 lat
5. w ciągu 5 lat
6. w ciągu od 6 do 10 lat
7. w ciągu więcej niż 10 lat
8. nie wiem, trudno powiedzieć
P18. (METRYCZKA_INWESTYCJE) Czy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy Państwa firma planuje
realizować jakiekolwiek inwestycje?
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. nie wiem, trudno powiedzieć
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P18a zadane, jeśli w P18 wybrano odpowiedź 1 lub 2.
P18a. (METRYCZKA_INWESTYCJE_RODZAJE) Jakie inwestycje Państwa firma planuje realizować w
ciągu najbliższych sześciu miesięcy?
Może Pan/i zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
1. inwestycje finansowe (np. kupno akcji, obligacji lub innych papierów dłużnych,
metali szlachetnych)
2. inwestycje w środki trwałe
3. inwestycje w kapitał ludzki (np. szkolenie pracowników)
4. inwestycje w badania i rozwój
5. inwestycje w rozwój nowych produktów lub usług
6. inwestycje w rozpoczęcie/rozwój działalności na rynkach zagranicznych
7. inne inwestycje - jakie? ________________________________________
8. nie wiem, trudno powiedzieć
9. odmowa odpowiedzi
P18b zadane, jeśli w P18 wybrano odpowiedź 1 lub 2
P18b. (METRYCZKA_INWESTYCJE_ŚRODKI) Z jakich środków zamierzają Państwo sfinansować
inwestycje, które Państwa firma planuje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy?
1. wyłącznie ze środków własnych
2. w większości ze środków własnych i w mniejszym stopniu ze źródeł
zewnętrznych (np. kredytów, pożyczek, dotacji, sprzedanych udziałów lub emisji
akcji)
3. mniej więcej po połowie ze środków własnych i źródeł zewnętrznych
4. w większości ze źródeł zewnętrznych (np. kredytów, pożyczek, dotacji,
sprzedanych udziałów lub emisji akcji) i w mniejszym stopniu ze środków własnych
5. wyłącznie ze środków zewnętrznych
6. nie wiem, trudno powiedzieć
7. odmowa odpowiedzi
P19. (SPRZEDAŻ_ZAGRANICZNA) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Państwa firma sprzedawała
towary lub usługi za granicą?
1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem
P19a zadane, jeśli w P19 zaznaczono odpowiedź 1.
P19a. (SPRZEDAŻ_ZAGRANICZNA_NOWE_KRAJE) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Państwa
firma rozpoczęła sprzedaż towarów lub usług w kraju, w którym wcześniej ich nie sprzedawała?
1. Tak
2. Nie, ale mieliśmy takie plany
3. Nie i nie mieliśmy takich planów
4. Nie wiem, trudno powiedzieć

13

P20 zadane, jeśli w przynajmniej jednym punkcie (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2
P20. (POWÓD_KRYZYSU) Prosimy dokończyć poniższe zdanie:
Obecny kryzys gospodarczy został spowodowany przez...______________________
P21 zadane, jeśli w przynajmniej jednym punkcie z pytania P1 (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub
2. Po zadaniu pytania P21 zakończ ankietę.
P21. (KRYZYS_STWIERDZENIA) //UWAGA! Pytanie pojawia się tylko wtedy, gdy w przynajmniej jednym
punkcie (P1a, P1b, P1c) wybrano odpowiedź 1 lub 2//
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami?
Zjawisko określane mianem "kryzysu gospodarczego"...
zdecydowanie
nie wiem,
zdecydowanie
raczej się
raczej się nie
się nie
trudno
się zgadzam
zgadzam
zgadzam
zgadzam
powiedzieć
...sprawi, że firmy będą
inwestowały w sposób
bardziej przemyślany
...sprawi, że firmy będą
ostrożniej korzystały z
kredytów
...sprawi, że firmy będą
lepiej dostosowywały się
do potrzeb i oczekiwań
klientów
...sprawi, że firmy zaczną
wypracowywać nowe
metody prowadzenia
biznesu
...uzdrowi polską
gospodarkę
...pomoże poprawić
krajową politykę
gospodarczą
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