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Informacje o badaniu
• Badanie zrealizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach programu badawczego Panel Polskich Przedsiębiorstw.
• Między lipcem a wrześniem 2013 roku przeprowadzono wywiady
z reprezentatywną grupą 585 właścicieli i osób zarządzających
firmami działającymi w Polsce.
• Badanie zostało zrealizowane przy użyciu techniki CAWI (ComputerAssisted Web Interview).
• Dane zostały przeważone w celu uzyskania możliwie dokładnego

odzwierciedlenia rozkładu firm różnej wielkości, w różnych regionach
Polski, jak i poszczególnych branżach.

Koniunktura w porównaniu do czerwca 2012r.
64%

Gorsza

57%
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Koniunktura za 3 miesiące
Lepsza

27%
27%
41%
46%

Taka sama
Gorsza

25%
21%
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

W GOSPODARCE
W BRANŻY

Czy mamy do czynienia
z kryzysem... ?
na świecie
TAK

80%

w Polsce
w branży

Czy firmy odczuwają obecnie
wpływ kryzysu gospodarczego?

77%

Nie
22%

58%

Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Tak
75%

Trudno
powiedzieć
2%

Podstawa: N=526; tylko
przedsiębiorcy, którzy dostrzegają
kryzys w gospodarce światowej,
polskiej, lub we własnej branży

Od kiedy firmy czują kryzys?
w 2013
27%

w 2012
38%

w 2011
16%

od 2008
lub wcześniej
4%

w 2010w 2009
6%
6%

Podstawa: N=400; tylko przedsiębiorcy, których
firmy odczuwają wpływ kryzysu gospodarczego, bez
odpowiedzi „nie wiem”

W jaki sposób kryzys dotyka przedsiębiorców?
silniejsza konkurencja o klienta

74%

większe trudności w pozyskiwaniu klientów

74%

spadek cen i marż

63%

spadek wartości zamówień

63%

spadek liczby zamówień

64%

opóźnienia w płatnościach ze strony naszych
kontrahentów

61%

56%

większe trudności w zdobywaniu rynków zbytu
wzrost kosztów związanych z podatkami lub innymi
daninami publicznymi

49%
38%

utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego

34%

bankructwa naszych kontrahentów

10%

zamknięcie oddziału(-ów) lub filii firmy
żadne z powyższych

4%
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Czy w okresie ostatniego roku Państwa firmie
groziła utrata płynności finansowej?
Odmowa
Trudno odpowied
powiedzi
zi
eć
4%
10%

Nie
47%

Tak
39%
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Co było przyczyną tej sytuacji?
opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów
utrata klientów
wysokie koszty spłaty kredytów / pożyczek
wysokie nakłady na inwestycje
kłopoty we współpracy z bankiem
utrata rynków zbytu

71%
58%
23%
21%
19%
16% Podstawa: N=170; tylko firmy, którym w ostatnim
roku groziła utrata płynności finansowej.

Co robią firmy w kryzysie?
71%
71%
70%

wprowadzenie nowych działań
marketingowych
ograniczanie kosztów niezwiązanych z
zatrudnieniem pracowników

59%
69%

pozyskiwanie nowych rynków zbytu

69%
62%
61%
65%
55%

modyfikacja dotychczasowych produktów lub
usług
nawiązanie współpracy z innymi
przedsiębiorstwami
obniżenie marż
obniżenie cen produktów / usług

20%
18%

30%

wprowadzenie nowych metod produkcji

53%
44%
45%
41%
42%

modernizacja wykorzystywanych technologii
zakup nowych technologii

PODJĘTE
PLANOWANE

54%

zmiana dostawców produktów / usług na
tańszych
ograniczenie kosztów związanych z
zatrudnieniem pracowników

81%

30%
28%
25%
22%
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Plany na najbliższe
trzy miesiące
zatrudnianie
pracowników
zwalnianie
pracowników

Tak
27%
Tak
5%

Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Konkurencja w branży

Stosunk
owo
silna
34%
Bardzo
silna
51%

Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

Umiarko
wana
9%
Słaba
6%

Działania budujące pozycję konkurencyjną firmy
Ulepszanie produktów / usług
Poszerzanie oferty

Obniżanie kosztów pracy

58%

18%

Obniżanie cen produktów / usług
Wprowadzanie nowych technologii

60%

20%

Działania marektingowe / promocja marki
Wprowadzanie zmian organizacyjnych

64%

12%

40%

20%
6%
4%
6%

38%
28%

25%

Wprowadzone
Najskuteczniejsze
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

7% NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ
CZĘŚĆ FIRM NIE

KTÓRE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU
SPROSTANIA KONKURENCJI BYŁY NAJBARDZIEJ
SKUTECZNE?

17%

ODCZUWA W OGÓLE SKUTKÓW

SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO.

20% OBNIŻENIE CEN
PRODUKTÓW / USŁUG

INNE DZIAŁANIA
(NP. OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY,
WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII…)

6%

CO DRUGI

WPROWADZANIE ZMIAN

PRZEDSIĘBIORCA

PLANUJE W CIĄGU PÓŁ ROKU
REALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI…

ORGANIZACYJNYCH

20% POSZERZANIE OFERTY

NAJLEPIEJ RADZĄ SOBIE
FIRMY ZAŁOŻONE
NIEDAWNO
I ZATRUDNIAJĄCE
NIEWIELE OSÓB,
Z MŁODĄ KADRĄ
ZARZĄDZAJĄCĄ

NP. W ROZWÓJ NOWYCH
PRODUKTÓW LUB USŁUG.

12%
ULEPSZANIE PRODUKTÓW / USŁUG

18% DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Nasza firma chce przede wszystkim...*
rozwijać się - priorytetem są nowe inwestycje,
wejście na nowe rynki, pozyskanie nowych klientów

54%

zachować swoją pozycję – utrzymanie
dotychczasowych przychodów i udziałów w rynku

35%

uratować się przed upadkiem - przetrwać,
aż nadejdą lepsze czasy

29%

wykorzystać kryzys - wykorzystać sytuację
i przejąć większą część rynku / klientów

22%
Podstawa: N=400; tylko przedsiębiorcy, których
firmy odczuwają wpływ kryzysu gospodarczego.

* Pytanie wielokrotnego wyboru.

Zjawisko określane mianem „kryzysu
gospodarczego” sprawi, że firmy...
...będą lepiej dostosowywały się do
potrzeb i oczekiwań klientów
...zaczną wypracowywać nowe metody
prowadzenia biznesu
...będą inwestowały w sposób bardziej
przemyślany

Tak
69%
Tak
76%
Tak
82%

Nie
25%
Nie
18%

Trudno
powiedzieć
7%
Trudno
powiedzieć
6%
Trudno

Nie powiedzieć
11%
7%
Podstawa: N=526; tylko przedsiębiorcy, którzy dostrzegają
kryzys w gospodarce światowej, polskiej, lub we własnej branży

Plany inwestycyjne w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy
Trudno
powied
zieć
7%

Rodzaje inwestycji
rozwój nowych produktów lub
usług

Tak
49%

67%
57%

środki trwałe

Nie
44%

32%

kapitał ludzki
rozpoczęcie/rozwój działalności
na rynkach zagranicznych

21%
18%

badania i rozwój
Podstawa: N=585; Wszystkie firmy

inwestycje finansowe

Podstawa: N=305; Podstawa: tylko przedsiębiorcy,
którzy planują inwestycje w swoich firmach.

Sposób finansowania

35%

wyłącznie ze środków własnych
w większości ze środków
własnych i w mniejszym stopniu
ze źródeł zewnętrznych

20%

mniej więcej po połowie ze
środków własnych i źródeł
zewnętrznych

16%

w większości ze źródeł
zewnętrznych
wyłącznie ze środkow
zewnętrznych

3%

20%
1%

Podstawa: N=305; Podstawa: tylko przedsiębiorcy,
którzy planują inwestycje w swoich firmach.

Kiedy skończy się kryzys?
w ciągu najbliższego
roku

6%
8%

11%

w ciągu 2-3 lat

41%
17%

w ciągu 4-5 lat

16%
w ciągu więcej niż 5
lat

9%

8%

18%

50%

46%

22%

Na świecie [N=478]
W Polsce [N=466]
W branży [N=269]

Podstawa: Tylko przedsiębiorcy, którzy dostrzegają
kryzys na świecie/ w Polsce/ w BRANŻY.

Segmenty przedsiębiorców
…zbudowane na podstawie:
• oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej
• wpływu dekoniunktury na funkcjonowanie firmy
• podejmowanych działań zaradczych
• celów długoterminowych

31%

38%
31%

Młodzi optymiści

Bierni
malkontenci

Przedsiębiorczy
realiści

Młodzi optymiści

wskaźniki postaw grupy wobec
spowolnienia gospodarczego*

min

max

ocena obecnej
koniunktury

nie doświadczają skutków kryzysu
odczuwają wzrost popytu
spodziewają się jeszcze lepszych wyników
nie podejmują żadnych działań zaradczych
często mniejsze firmy
niedawno powstałe
często osoby samozatrudnione, młode

min

max

podejmowane
działania zaradcze

min

max

potencjał
rozwoju

38%

* tablica ukazuje wartości syntetycznych wskaźników na skali od 0 do 100, odpowiednio: 1. optymizmu co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą,
2. liczby działań podjętych w celu przeciwdziałania skutkom dekoniunktury, 3. gotowości do rozwoju pomimo trudności i chęci wykorzystania kryzysu na swoją korzyść

Bierni malkontenci

wskaźniki postaw grupy wobec
spowolnienia gospodarczego*

min

max

ocena obecnej
koniunktury

min

max

podejmowane
działania zaradcze

min

max

potencjał
rozwoju

31%
nie liczą na rozwój firmy
firmy na krawędzi bankructwa
nieliczne desperackie działania zaradcze
zwalniają pracowników i wstrzymują inwestycje
spowolnienie gospodarcze jako głęboki i trwały stan
celem jest jedynie ochrona firmy przed bankructwem
osoby starsze, z długim stażem
kierujące dużymi firmami z kapitałem polskim.

* tablica ukazuje wartości syntetycznych wskaźników na skali od 0 do 100, odpowiednio: 1. optymizmu co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą,
2. liczby działań podjętych w celu przeciwdziałania skutkom dekoniunktury, 3. gotowości do rozwoju pomimo trudności i chęci wykorzystania kryzysu na swoją korzyść

Przedsiębiorczy realiści

wskaźniki postaw grupy wobec
spowolnienia gospodarczego*

min

max

min

ocena obecnej
koniunktury

zdają sobie sprawę z zagrożenia
zarządzają tą sytuacją
ograniczają koszty stałe
nie blokują drogi do rozwoju
planują inwestycje i wejście na nowe rynki zagraniczne
starają się wykorzystać kryzys na korzyść firmy
przeważnie mężczyźni, prezesi dużych firm.

max

podejmowane
działania zaradcze

min

max

potencjał
rozwoju

31%

* tablica ukazuje wartości syntetycznych wskaźników na skali od 0 do 100, odpowiednio: 1. optymizmu co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą,
2. liczby działań podjętych w celu przeciwdziałania skutkom dekoniunktury, 3. gotowości do rozwoju pomimo trudności i chęci wykorzystania kryzysu na swoją korzyść

Liczba podejmowanych inicjatyw w stosunku do
liczby odczuwanych skutków spowolnienia

Liczba podjętych działań

9
8
7
6
5
4
4

5

6
7
8
Liczba negatywnych skutków

9

