
Szybki Monitoring I kw. 2017

KOD: PKD  2007: Forma własności: Województwo:

Czy przedsiębiorstwo sprzedaje poza Polską [TAK/NIE]?: Liczba krajów, do których przedsiębiorstwo eksportuje:

Obrót za 2015 r.[A. do 10 mln EUR/ B. pow.10 mln EUR]: Liczba osób zatrudnionych na dzień 1 XII 2016 r.:

1. Przedsiębiorstwo przewiduje, że popyt na jego produkty w I kw. 2017 r. w stosunku do poprzedniego kwartału:

A. wyraźnie wzrośnie - głównie jako efekt typowego dla przedsiębiorstwa w tym okresie (sezonowego) wzrostu zapotrzebowania na jego produkty 
B. wyraźnie wzrośnie - głównie w następstwie trwale obserwowanego wzrostu popytu na produkty przedsiębiorstwa 
C. pozostanie bez zmian lub ulegnie niewielkim zmianom 
D. wyraźnie spadnie - ale zjawisko to ma charakter sezonowy  i obserwowane jest zawsze w tym okresie 
E. wyraźnie spadnie - w wyniku trwale obserwowanego spadku zapotrzebowania na produkty przedsiębiorstwa

2. W I kw. 2017 r. przedsiębiorstwo oczekuje:

A. wzrostu liczby zamówień 
B. spadku liczby zamówień 
C. utrzymania się podobnej liczby zamówień 
D. nie dotyczy

3. Czy w I kw. 2017 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie:

1. poziomu produkcji (WZROST / BEZ ZMIAN / SPADEK)

2. poziomu zatrudnienia (WZROST / BEZ ZMIAN / SPADEK)

3. inwestycji rozpoczętych przed dniem wypełniania ankiety i realizowanych obecnie [REZYGNACJA / REDUKCJA /                 
BEZ ZMIAN {inwestycje będą kontynuowane} / WZROST / NIE DOTYCZY {brak inwestycji}/ZAKOŃCZENIE {zgodnie z planem}]

4. Czy w I kw. 2017 r. przedsiębiorstwo planuje:

A. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie kredytem bankowym 
B. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie środkami własnymi 
C. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie pozabankowymi środkami obcymi 
D. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych w inny sposób 
E. przedsiębiorstwo nie planuje podjęcia takich działań

5. Jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych: 

1. planowanych na 2017 r. w porównaniu do 2016 r.

2. planowanych na I kw. 2017 r. w porównaniu do tego samego kwartału ub.r. 

A. nakłady będą znacznie większe 
B. nakłady będą nieznacznie większe 
C. nakłady będą porównywalne 
D. nakłady będą nieznacznie mniejsze 
E. nakłady będą znacznie mniejsze  
F. w obu wymienionych okresach przedsiębiorstwo nie inwestowało 

6. Czy w 2017 r. przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie istotnych ze swojego punktu widzenia inwestycji?:

A. tak 
B. nie, zbyt niski / niepewny popyt  
C. nie, problemy ze sfinansowaniem inwestycji  
D. nie, trudności z uzyskaniem środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej UE 
E. nie, wysoka niepewność 
F. nie, brak potrzeby 
G. nie, z innych przyczyn

7. Jaki jest główny cel planowanych na 2017 r. inwestycji?:

A.  zwiększenie potencjału wytwórczego 
B.  unowocześnienie technologii / zmniejszenia kosztów produkcji 
C.  wymiana lub remont używanego majątku, remont budynków fabrycznych lub biurowych 
D.  inne cele

8. Jeżeli plany na 2016 r. zakładały rozpoczęcie istotnych inwestycji, z których przedsiębiorstwo się wycofało lub 
zmuszone było odsunąć je w czasie, to kiedy można oczekiwać, że inwestycje te zaczną być realizowane?:

A.  nie dotyczy - nie było planów, które nie zostałyby zrealizowane   
B.  I połowa 2017 r.   
C.  II połowa 2017 r. 
D.  w 2018 r. lub później 
E.  na razie nie ma konkretnych planów odnośnie do terminu rozpoczęcia takich inwestycji lub całkowicie zrezygnowano z ich realizacji  



9-a. W 2016 r. znacznie zmniejszyły się nakłady inwestycyjne w gospodarce, w tym zwłaszcza w sektorze publicznym. 
Miało to wpływ m.in. na mniejszą liczbę organizowanych przetargów. Czy przedsiębiorstwo odczuło negatywne skutki 
tego zjawiska, w tym podjęło w związku z tym decyzję o ograniczeniu własnych inwestycji?:

A.  nie 
B.  widoczne są negatywne skutki z punktu widzenia sytuacji przedsiębiorstwa, ale nie miało to wpływu na realizowane i planowane inwestycje  
C.  widoczne są negatywne skutki z punktu widzenia sytuacji przedsiębiorstwa i przełożyło się to lub przełoży na niższe inwestycje  
D.  przedsiębiorstwo z innych przyczyn ograniczyło planowane na 2016 r. inwestycje, jakie to były przyczyny?: ▼

9-b. W jakiej perspektywie przedsiębiorstwo liczy na uruchomienie inwestycji w gospodarce (za ile miesięcy)?:

10. Jaki jest stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie (w %):

11. Jaki jest obecnie stan poszczególnych kategorii zapasów w przedsiębiorstwie?:

A - zbyt duży B - wystarczający C - zbyt mały D - nie dotyczy

1. zapasy produktów gotowych

2. zapasy towarów

12. Czy w IV kw. br. w relacji do poprzedniego kwartału zmieniły się ceny głównego produktu i/lub usług oferowanych 
przez przedsiębiorstwo?:

A. wzrosły 
B. nie zmieniły się 
C. spadły

13. Prosimy ocenić, który z wymienionych czynników miał kluczowy wpływ na zmiany cen głównego produktu i/lub 
usług, o których mowa w poprzednim pytaniu? 

A. zmiany cen paliw 
B. zmiany cen surowców i komponentów (poza paliwem) 
C. zmiany kosztów pracy i/lub usług podwykonawczych 
D. zmiany innych kosztów (poza paliwem, surowcami, półproduktami, kosztami pracy i usług podwykonawczych) 
E. zmiany cen produktów / usług oferowanych przez konkurencję 
F. zmiany kursu złotego 
G. zmiany popytu krajowego 
H. zmiany popytu zagranicznego 
I.  zmiany produktywności 
J. znacząca zmiana udziału przedsiębiorstwa w rynku   
K. inne, niewymienione czynniki

14. Przedsiębiorstwo przewiduje, że:

1. ceny sprzedawanych wyrobów i usług w I kw. 2017 r. (w relacji do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) wzrosną/spadną o ...%

2. ceny nabywanych przez przedsiębiorstwo surowców i materiałów w I kw. 2017 r. (w relacji jw.) wzrosną/spadną o ...%

3. w czerwcu 2014 r. wskaźnik CPI (inflacja) wyniósł 0,3% w relacji rocznej. W kolejnych miesiącach pozostawał on ujemny i w 
październiku 2016 r. wyniósł -0,2%. Zdaniem przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny: (A) - będą rosły szybciej 
niż o 0,3%;  (B) - będą rosły w tempie 0,3%; (C) - będą rosły wolniej niż o 0,3%; (D) - pozostaną bez zmian; (E) - będą spadać 
wolniej niż w październiku 2016 r.; (F) - będą spadać w podobnym tempie; (G) - będą spadać szybciej; (H) - nie wiem 

15. Czy w IV kw. 2016 r. przedsiębiorstwo miało problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań pozabankowych?:

A. nie, nigdy 
B. tak, sporadycznie 
C. tak, często

16. Czy w IV kw. 2016 r. przedsiębiorstwo miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej?:

A. nie, nie miało 
B. tak, sporadycznie 
C. tak, często

17. Czy w zakresie obsługi zadłużenia z tytułu kredytów bankowych:
A. przedsiębiorstwo nie ma problemów z tą obsługą i w najbliższym kwartale nie przewiduje takich problemów 
B. przedsiębiorstwo nie ma takich problemów, ale przewiduje pojawienie się ich w najbliższym kwartale 
C. przedsiębiorstwo boryka się z takimi problemami, ale przewiduje zmniejszenie ich skali w najbliższym kwartale 
D. przedsiębiorstwo boryka się z takimi problemami i nie przewiduje poprawy tej sytuacji 
E. przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytu bankowego

18. Czy w IV kw. 2016 r. przedsiębiorstwu odmówiono udzielenia kredytu bankowego?:

A. tak, z powodu braku (pogorszenia się) zdolności kredytowej 
B. tak, ponieważ przedsiębiorstwo nie miało odpowiednich zabezpieczeń 
C. tak, z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie A) i B) 
D. nie, przedsiębiorstwo otrzymało kredyt w IV kw.  
E. nie, przedsiębiorstwo nie ubiegało się o kredyt w IV kw.  



19. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa do końca marca 2017 r. zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w relacji do 
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.:

A. znacząco wzrośnie 
B. powiększy się w niewielkim stopniu 
C. pozostanie na niezmienionym poziomie 
D. zmniejszy się w niewielkim stopniu 
E. ulegnie wyraźnemu obniżeniu 
F. nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytów bankowych)

20. Prosimy podać wysokość oprocentowania od kredytów bankowych, jakie zostały zaciągnięte w IV kw. br.:

złotowy kredyt 
krótkoterminowy 
(do 1 roku)

1. łączny koszt kredytu, tj. stopa procentowa plus marża

2. w tym marża 

złotowy kredyt 
długoterminowy 
(powyżej 1 roku)

3. łączny koszt kredytu, tj. stopa procentowa plus marża

4. w tym marża 

21-a. Prosimy podać udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem (w %):

21-b. Prosimy podać jaką część (w %) przychodów z eksportu stanowi eksport nieopłacalny (nieopłacalny rozumiany 
jako cena*kurs niepokrywające kosztów produkcji i pozostałych kosztów związanych z eksportem towaru)? 
Jeśli cała sprzedaż na eksport jest opłacalna, proszę wpisać 0: 

22. Czy w IV kw. 2016 r. w relacji do poprzedniego kwartału liczba umów eksportowych:

A. wyraźnie wzrosła 
B. wyraźnie zmniejszyła się 
C. nie uległa większym zmianom                                                                                                                                    N. nie dotyczy (firma nie eksportuje)

23. Czy przedsiębiorstwo oczekuje w I kw. 2017 r. w stosunku do poprzedniego kwartału?:

A. wzrostu liczby nowych umów eksportowych 
B. zawarcia podobnej liczby nowych umów eksportowych 
C. spadku liczby nowych umów eksportowych                                                                                                               N. nie dotyczy (firma nie eksportuje)

24. Przedsiębiorstwo oczekuje, że wielkość eksportu w I kw. 2017 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem:

A. wzrośnie 
B. spadnie 
C. utrzyma się na porównywalnym poziomie                                                                                                                  N. nie dotyczy (firma nie eksportuje)

 25. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny (w PLN)?:

1. dla USD

2. dla Euro

26. Jaki jest udział importu zaopatrzeniowego w kosztach działalności przedsiębiorstwa (w %)?: 
Przy braku importu należy wpisać 0:

 27. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym import jest nieopłacalny (w PLN)?:

1. dla USD

2. dla Euro

28. Czy w IV kw. 2016 r. w przedsiębiorstwie pojawiła się presja na wzrost płac ze strony pracowników?:

A. tak, naciski te nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartału 
B. tak, ale nie są one większe niż zwykle 
C. nie

29-a. Czy w I kw. 2017 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwie zostaną zmienione?:

A. tak, planuje się zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia 
B. tak, planuje się obniżenie przeciętnego wynagrodzenia 
C. nie

29-b. Jeśli tak, to o ile procent zmieni się przeciętne wynagrodzenie?:

30. Czy zatrudniając / planując zatrudnienie przedsiębiorstwo oferuje nowym pracownikom?:  
 

A. niższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach 
B. wyższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach 
C. wynagrodzenia porównywalne z tymi, jakie otrzymują już zatrudnieni pracownicy o zbliżonych kwalifikacjach 
D. nie zatrudnialiśmy / nie planujemy zatrudniać nowych pracowników

1.realizacja w IV kw

2. plany na I kw.

 



31-a. Czy wprowadzenie programu Rodzina 500+ miało w ostatnich 6 miesiącach wpływ na zmiany wynagrodzeń w 
przedsiębiorstwie?:

A. program Rodzina 500+ nie miał wpływu na zmiany wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 
B. dzięki dodatkowym dochodom z programu Rodzina 500+ wzrost wynagrodzeń mógł być niższy / przedsiębiorstwo nie musiało dokonywać podwyżek 
C. dzięki programowi Rodzina 500+ wynagrodzenia musiały wzrosnąć szybciej, aby utrzymać pracowników w przedsiębiorstwie 
D. trudno powiedzieć 

31-b. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przedsiębiorstwo odnotowało przypadki rezygnacji z pracy, które z dużym 
prawdopodobieństwem można wiązać z wprowadzeniem programu Rodzina 500+? [TAK/NIE]

32. Prosimy ocenić relację wzrostu wynagrodzeń oraz wydajności pracy (mierzonej wielkością wartości dodanej, 
przypadającej na 1 zatrudnionego) w przedsiębiorstwie w IV kw. 2016 r. (zmiany w stosunku do poprzedniego kwartału):

A. wynagrodzenia wzrosły w większym stopniu niż wydajność pracy (także gdy wydajność nie wzrosła) 
B. wynagrodzenia wzrosły w zbliżonym stopniu co wydajność pracy 
C. wynagrodzenia wzrosły w mniejszym stopniu niż wydajność pracy 
D. wynagrodzenia nie wzrosły, natomiast zwiększyła się wydajność pracy 
E. wynagrodzenia i wydajność pracy nie wzrosły

33. Jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną, pomijając typowe dla tego okresu wahania 
sezonowe?:

A. bardzo dobra 
B. dosyć dobra 
C. słaba 
D. zła (istnieją realne szanse na przetrwanie firmy, poprawę sytuacji) 
E. zła (należy liczyć się z likwidacją bądź upadłością firmy)

34. Czy w I kw. 2017 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej?:

A. tak, nastąpi poprawa sytuacji 
B. tak, nastąpi pogorszenie sytuacji 
C. nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom

35. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej?:

A. tak, nastąpi poprawa sytuacji 
B. tak, nastąpi pogorszenie sytuacji 
C. nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom

36. Jak przedsiębiorstwo ocenia niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej?:

A. bardzo wysoka 
B. wysoka 
C. umiarkowana 
D. niska 
E. bardzo niska 

37. Prosimy o krótkie zasygnalizowanie problemów (ok.10 zdań), jakie w najbliższym czasie (pół roku) mogą być istotne dla kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prosimy o szczególne uwzględnienie tych zagadnień, które wpływają na wielkość produkcji (możliwość jej 
zwiększenia, względnie powody ograniczenia skali działalności), płynność przedsiębiorstwa, zadłużenie kredytowe oraz opłacalność 
eksportu. W przypadku, jeśli przedsiębiorstwo nie napotyka na żadne poważniejsze trudności i nie przewiduje ich wystąpienia w podanym 
terminie, prosimy wpisać "brak problemów":

Pełna wersja raportu z badania Szybki Monitoring znajduje się na stronie internetowej NBP 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx  


Szybki Monitoring
I kw. 2017
A. wyraźnie wzrośnie - głównie jako efekt typowego dla przedsiębiorstwa w tym okresie (sezonowego) wzrostu zapotrzebowania na jego produkty
B. wyraźnie wzrośnie - głównie w następstwie trwale obserwowanego wzrostu popytu na produkty przedsiębiorstwa
C. pozostanie bez zmian lub ulegnie niewielkim zmianom
D. wyraźnie spadnie - ale zjawisko to ma charakter sezonowy  i obserwowane jest zawsze w tym okresie
E. wyraźnie spadnie - w wyniku trwale obserwowanego spadku zapotrzebowania na produkty przedsiębiorstwa
A. wzrostu liczby zamówień
B. spadku liczby zamówień
C. utrzymania się podobnej liczby zamówień
D. nie dotyczy
3. Czy w I kw. 2017 r. przedsiębiorstwo przewiduje istotne zmiany w zakresie:
A. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie kredytem bankowym B. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie środkami własnymi C. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych głównie pozabankowymi środkami obcymi D. rozpoczęcie poważniejszych inwestycji finansowanych w inny sposób E. przedsiębiorstwo nie planuje podjęcia takich działań
5. Jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych: 
A. nakłady będą znacznie większe
B. nakłady będą nieznacznie większe
C. nakłady będą porównywalne
D. nakłady będą nieznacznie mniejsze
E. nakłady będą znacznie mniejsze  F. w obu wymienionych okresach przedsiębiorstwo nie inwestowało 
A. tak B. nie, zbyt niski / niepewny popyt  C. nie, problemy ze sfinansowaniem inwestycji  D. nie, trudności z uzyskaniem środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej UE E. nie, wysoka niepewność F. nie, brak potrzeby G. nie, z innych przyczyn
A.  zwiększenie potencjału wytwórczego B.  unowocześnienie technologii / zmniejszenia kosztów produkcji
C.  wymiana lub remont używanego majątku, remont budynków fabrycznych lub biurowych D.  inne cele
A.  nie dotyczy - nie było planów, które nie zostałyby zrealizowane   B.  I połowa 2017 r.  
C.  II połowa 2017 r. D.  w 2018 r. lub później E.  na razie nie ma konkretnych planów odnośnie do terminu rozpoczęcia takich inwestycji lub całkowicie zrezygnowano z ich realizacji
 
A.  nie
B.  widoczne są negatywne skutki z punktu widzenia sytuacji przedsiębiorstwa, ale nie miało to wpływu na realizowane i planowane inwestycje 
C.  widoczne są negatywne skutki z punktu widzenia sytuacji przedsiębiorstwa i przełożyło się to lub przełoży na niższe inwestycje 
D.  przedsiębiorstwo z innych przyczyn ograniczyło planowane na 2016 r. inwestycje, jakie to były przyczyny?: 
▼
11. Jaki jest obecnie stan poszczególnych kategorii zapasów w przedsiębiorstwie?:
A - zbyt duży B - wystarczający C - zbyt mały D - nie dotyczy
A. wzrosły
B. nie zmieniły się
C. spadły
A. zmiany cen paliw
B. zmiany cen surowców i komponentów (poza paliwem)
C. zmiany kosztów pracy i/lub usług podwykonawczych
D. zmiany innych kosztów (poza paliwem, surowcami, półproduktami, kosztami pracy i usług podwykonawczych)
E. zmiany cen produktów / usług oferowanych przez konkurencję
F. zmiany kursu złotego
G. zmiany popytu krajowego
H. zmiany popytu zagranicznego
I.  zmiany produktywności
J. znacząca zmiana udziału przedsiębiorstwa w rynku  
K. inne, niewymienione czynniki
14. Przedsiębiorstwo przewiduje, że:
A. nie, nigdy
B. tak, sporadycznie
C. tak, często
A. nie, nie miało
B. tak, sporadycznie
C. tak, często
A. przedsiębiorstwo nie ma problemów z tą obsługą i w najbliższym kwartale nie przewiduje takich problemów
B. przedsiębiorstwo nie ma takich problemów, ale przewiduje pojawienie się ich w najbliższym kwartale
C. przedsiębiorstwo boryka się z takimi problemami, ale przewiduje zmniejszenie ich skali w najbliższym kwartale
D. przedsiębiorstwo boryka się z takimi problemami i nie przewiduje poprawy tej sytuacji
E. przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytu bankowego
A. tak, z powodu braku (pogorszenia się) zdolności kredytowej
B. tak, ponieważ przedsiębiorstwo nie miało odpowiednich zabezpieczeń
C. tak, z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie A) i B)
D. nie, przedsiębiorstwo otrzymało kredyt w IV kw. 
E. nie, przedsiębiorstwo nie ubiegało się o kredyt w IV kw. 
  
A. znacząco wzrośnie
B. powiększy się w niewielkim stopniu
C. pozostanie na niezmienionym poziomie
D. zmniejszy się w niewielkim stopniu
E. ulegnie wyraźnemu obniżeniu
F. nie dotyczy (przedsiębiorstwo nie korzysta z kredytów bankowych)
20. Prosimy podać wysokość oprocentowania od kredytów bankowych, jakie zostały zaciągnięte w IV kw. br.:
złotowy kredyt krótkoterminowy (do 1 roku)
złotowy kredyt długoterminowy (powyżej 1 roku)
A. wyraźnie wzrosła
B. wyraźnie zmniejszyła się
C. nie uległa większym zmianom                                                                                                                                    N. nie dotyczy (firma nie eksportuje)
A. wzrostu liczby nowych umów eksportowych
B. zawarcia podobnej liczby nowych umów eksportowych
C. spadku liczby nowych umów eksportowych                                                                                                               N. nie dotyczy (firma nie eksportuje)
A. wzrośnie
B. spadnie
C. utrzyma się na porównywalnym poziomie                                                                                                                  N. nie dotyczy (firma nie eksportuje)
 25. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny (w PLN)?:
 27. Jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym import jest nieopłacalny (w PLN)?:
A. tak, naciski te nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartałuB. tak, ale nie są one większe niż zwykleC. nie
A. tak, planuje się zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia
B. tak, planuje się obniżenie przeciętnego wynagrodzenia
C. nie
30. Czy zatrudniając / planując zatrudnienie przedsiębiorstwo oferuje nowym pracownikom?:   
A. niższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjach
B. wyższe wynagrodzenia niż już pracującym pracownikom o zbliżonych kwalifikacjachC. wynagrodzenia porównywalne z tymi, jakie otrzymują już zatrudnieni pracownicy o zbliżonych kwalifikacjachD. nie zatrudnialiśmy / nie planujemy zatrudniać nowych pracowników
1.realizacja w IV kw
2. plany na I kw.
  
A. program Rodzina 500+ nie miał wpływu na zmiany wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
B. dzięki dodatkowym dochodom z programu Rodzina 500+ wzrost wynagrodzeń mógł być niższy / przedsiębiorstwo nie musiało dokonywać podwyżek
C. dzięki programowi Rodzina 500+ wynagrodzenia musiały wzrosnąć szybciej, aby utrzymać pracowników w przedsiębiorstwie
D. trudno powiedzieć 
A. wynagrodzenia wzrosły w większym stopniu niż wydajność pracy (także gdy wydajność nie wzrosła)
B. wynagrodzenia wzrosły w zbliżonym stopniu co wydajność pracy
C. wynagrodzenia wzrosły w mniejszym stopniu niż wydajność pracy
D. wynagrodzenia nie wzrosły, natomiast zwiększyła się wydajność pracy
E. wynagrodzenia i wydajność pracy nie wzrosły
A. bardzo dobra
B. dosyć dobra
C. słaba
D. zła (istnieją realne szanse na przetrwanie firmy, poprawę sytuacji)
E. zła (należy liczyć się z likwidacją bądź upadłością firmy)
A. tak, nastąpi poprawa sytuacji
B. tak, nastąpi pogorszenie sytuacji
C. nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom
A. tak, nastąpi poprawa sytuacji
B. tak, nastąpi pogorszenie sytuacji
C. nie, sytuacja firmy nie ulegnie większym zmianom
A. bardzo wysokaB. wysokaC. umiarkowanaD. niskaE. bardzo niska 
Pełna wersja raportu z badania Szybki Monitoring znajduje się na stronie internetowej NBP
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx
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