
ANKIETA KONIUNKTURA W HANDLU 
 
 SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTWA JAK NA TĘ PORĘ ROKU   

Oceniamy nowy  kwartał na 
początku a nie na koniec tego 
kwartału 

w bieżącym kwartale 
w stosunku do 

poprzedniego kwartału 

w ciągu najbliższych 
6 miesięcy 

1. Sytuacja Waszego 
przedsiębiorstwa 

1. poprawiła się 
2. nie zmieniła się 
3. pogorszyła się 

1. poprawi się 
2. nie zmieni się 
3. pogorszy się 

2. Sytuacja finansowa Waszego 
przedsiębiorstwa 

. poprawiła się 
2. nie zmieniła się 
3. pogorszyła się 

1. poprawi się 
2. nie zmieni się 
3. pogorszy się 

3. Wasze zapasy 
1. zwiększyły się 
2. nie zmieniły się 
3. zmalały 

1. zwiększą się 
2. nie zmienią się 
3. zmaleją 

3a. Wasze zapasy są obecnie 1. za małe                            2. odpowiednie                     3. za duże 

4. Wasze zakupy produktów 
krajowych 

1. zwiększyły się 
2. nie zmieniły się 
3. zmalały 

1. zwiększą się 
2. nie zmienią się 
3. zmaleją 

5. Wasze zakupy produktów 
zagranicznych 

1. zwiększyły się 
2. nie zmieniły się  
3. zmniejszyły się 

1. zwiększą się 
2. nie zmienią się 
3. zmniejszą się 

6. Zatrudnienie w Waszym 
przedsiębiorstwie 

1. zwiększyło się 
2. nie zmieniło się 
3. zmalało 

1. zwiększy się 
2. nie zmieni się 
3. zmaleje 

7. Poziom cen towarów  
sprzedawanych przez Wasze 
przedsiębiorstwo 

1. wzrósł o więcej % 
2. wzrósł o tyle samo % 
3. wzrósł o mniej % 
4. nie zmienił się 
5. obniżył się 

1. wzrośnie o więcej % 
2. wzrośnie o tyle samo % 
3. wzrośnie o mniej % 
4. nie zmieni się 
5. obniży się 

8.Konkurencja dla Waszego 
przedsiębiorstwa 

1. zwiększyła się 
2. nie zmieniła się 
3. zmniejszyła się 

1. zwiększy się 
2. nie zmieni się 
3. zmniejszy się 

9. Ilość towarów (w szt, kg ...) 
sprzedawanych przez Wasze 
przedsiębiorstwo 

1. zwiększyła się 
2. nie zmieniła się  
3. zmalała 

1. zwiększy się 
2. nie zmieni się  
3. zmaleje 

10. Wasza powierzchnia 
magazynowa 

1. zwiększyła się 
2. nie zmieniła się 
3. zmalała 

1. zwiększy się 
2. nie zmieni się  
3. zmaleje 

 

Oceniamy nowy  kwartał na 
początku a nie na koniec tego 
kwartału 

w bieżącym kwartale 
w stosunku do 

poprzedniego kwartału 

w ciągu najbliższych 
6 miesięcy 

11. Czy ogólnie rzecz biorąc 
kondycja Waszego 
przedsiębiorstwa była 

1. dobra 
2. średnia 
3. zła 

1. poprawi się 
2. nie zmieni się 
3. pogorszy się 

12. Jakie czynniki ograniczają 
polepszenie Waszej sytuacji: 
 
 1. niedostateczny popyt 
 2. niedostateczna podaż  
     sprzedawanych towarów 
 3. jakość towarów 
 4. wysokość oprocentowania  
     kredytów 
 5. możliwość uzyskania kredytów 
 6. koszty zatrudnienia  
     pracowników 
 7. powierzchnia sprzedaży 
 8. wielkość magazynów 
 9. konkurencja 
10. nie występują 
11. inne, jakie ............................... 
     .................................................. 

13. Wasze przedsiębiorstwo zajmuje się: 
Sprzedażą w niewyspecjalizowanych punktach: 

  1. artykułów z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
  2. pozostała sprzedaż 

Sprzedażą w wyspecjalizowanych punktach: 
  3. artykułów wielobranżowych  (np.  markety, supermarkety) 
  4. owoców i warzyw 
  5. mięsa i wyrobów mięsnych 
  6. ryb 
  7. pieczywa, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych 
  8. napojów alkoholowych i  bezalkoholowych.  
  9. wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 
 10. wyrobów tytoniowych 
 11. artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz  RTV 
 12. wyrobów farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i 
        artykułów toaletowych 
 13. wyrobów włókienniczych i odzieży 
 14. obuwia i wyrobów skórzanych 
 15. mebli i sprzętu oświetleniowego 
 16. książek, gazet i artykułów  piśmiennych 
 17. drobnych artykułów metalowych, farb i szkła 
 18. pojazdów mechanicznych i części oraz  akcesoriów do nich 
 19. maszyn i urządzeń  
 20. paliw i chemikaliów przemysłowych 
 21. drewna i materiałów budowlanych 
 22. płodów rolnych i żywych zwierząt 
 23. półproduktów i odpadów  
 24. pozostała sprzedaż ........................................................................ 

 
15. Przedsiębiorstwo zajmuje się 
      sprzedażą: 
1.  hurtową 
2.  detaliczną 
3.  hurtową i detaliczną 

 
16. Przedsiębiorstwo znajduje się 
       w: 
1.  dużym mieście 
2.  średnim mieście 
3.  małym miasteczku 
4.  na wsi 

 
17. Przedsiębiorstwo zatrudnia: 
1.  do 20 osób 
2.  od 21 do 50 osób 
3.  od 51 do 100 osób 
4.  ponad 100 osób 

 

 
 


