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Zagrożenia dla polskich firm 



 PKB 

PKB od I kwartału 2012 roku gwałtownie spada. Jeśli nie zostaną podjęte 
stanowcze decyzje, to ryzyko recesji jest znaczne.  
  
 
 

Źródło: money.pl. 



 Zagrożenia czyli czego obawiają się firmy sektora MŚP 

Ponad połowa polskich przedsiębiorców uważa, że polska gospodarka 
odczuje znaczny wpływ kryzysu w 2012 (w porównaniu do lat 2008-2009) 
 
  
 
 

Źródło: Badanie przygotowane przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MŚP w latach 2010-2012”, 3.04-15.07.2012r. 



 Zagrożenia czyli co odczuwają firmy sektora MŚP 

Źródło: Badanie przygotowane przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MŚP w latach 2010-2012”, 3.04-15.07.2012r. 



 Zatory płatnicze – kumulacja zadłużeń i co dalej? 

Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy konferencji przedsiębiorstw finansowych w Polsce oraz KRD, kwiecień 2012r. 



 Zatory płatnicze – klient nie płaci, więc ja też mam problem 

Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy konferencji przedsiębiorstw finansowych w Polsce oraz KRD, kwiecień 2012r. 

Odsetki przedsiębiorstw wskazujących na podejmowanie wybranych działań w związku 

z nieregularną obsługą zobowiązań przez klientów/kontrahentów
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Nie możemy regulow ać terminow o naszych zobow iązań, co

pogarsza w izerunek firmy i skutkuje gorszymi w arunkami

Musimy ograniczać inw estycje

Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukow ać fundusz

w ynagrodzeń

Mamy problem z w prow adzeniem now ych produktów  na rynek

Musimy podnosić ceny produkow anych przez nas w yrobów  i/lub

dostarczanych usług
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 Stopy procentowe w Polsce i u naszych sąsiadów 

Objaśnienia: 

Polska – stopa referencyjna repo (dane wg NBP) 

Słowacja, Niemcy (strefa €) -marginal lending facility (dane wg Centralny Bank Europejski) 

Czechy –  reserve requirement (dane wg Narodowy Bank Czech) 
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Podstawowe stopy procentowe -  
Polska, a nasi sąsiedzi 
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