
Bądź pierwszym znajomym, który to poleca.PolećPoleć 2016-11-17 11:03

Nastroje przedsiębiorców bardzo spadły
© gioiak2 - Fotolia.com

Sektor MŚP: ocena III kw. 2016 i prognoza IV kw. 2016

W  IV  kwartale  br .  nastroje  przedsiębiorców  uległy
zdecydowanemu  pogorszeniu  -  donosi  najnowszy  "Skaner
MŚP",  cyklicznie  opracowywany  przez  Instytut  Keralla
Research.  Wskaźnik  KERNA  ilustrujący  kierunek  zmian,
wyniósł  w  tym  pomiarze  66 ,95  pkt.  na  minusie,  co  wobec
ostatniego  odczytu  oznacza  spadek  aż  o  13  pkt.  Lepiej
zachował  się  Index  ZA IR,  czyli  wskaźnik  obrazujący
skłonność do inwestycji, który sięgnął 59 ,40  pkt. na minusie.
T o podobny wynik jak w poprzednim kwartale i ciągle jeden z
lepszych odczytów, jaki zanotowano od kilku lat.

Po dobry ch nastrojach w  sektorze MŚP  pozostało zaledw ie wspomnienie.
Potężny  spadek  notowań wskaźnika  KERNA  to następstwo pikujący ch
ocen kondy cji krajowej  gospodarki w  III  kwartale  br.  oraz pokaźnego

obniżenia  przew idy wań  co  do  ostatnich  trzech  miesięcy  tego  roku.  O becnie  już  1/3  badany ch  przedsiębiorców  z
pesy mizmem wy pow iada się o rozwoju rodzimej gospodarki. Liczba opty mistów  skurczy ła się od ostatniego badania aż
o 13 pkt. proc.

Najśw ieższe badanie wskazuje również, że dobre humory  nie opuszczają głównie firm handlowy ch, które spodziewają
się  nie  ty lko  lepszy ch  wy ników  sprzedażowy ch,  ale  i  poprawy  koniunktury .  Najprawdopodobniej  jest  to  rezultat
programu „Rodzina 500 plus”.  Na dobre perspekty wy  handlu wskazuje również opracowanie na temat koniunktury
autorstwa  GUS.  To  by  by ło  jednak  na  ty le  - reprezentanci  pozostały ch sektorów  patrzą  w  przy szłość z  o  w iele
w iększy m pesy mizmem.

Jeżeli chodzi o skłonność do inwesty cji, to ostatni pomiar Indexu ZA IR wskazał jego kosmety czny  zaledw ie wzrost na
poziomie 0,80 pkt. O becnie wskaźnik sięga minus 59,40 pkt. N ie jest to imponująca wartość, ale i tak ciągle jeden z
lepszy ch  odczy tów ,  rejestrowany ch  w  ciągu  ostatnich  lat.  Kupować  będą  głównie  firmy  zatrudniające  50  –  249
pracowników  oraz przedsiębiorstwa z branży  transportowej i hotelarskiej. O bszary , w  który ch już dziś planowane są
wy datki to: nowe maszy ny ,  ich modernizacja,  samochody  do uży tku firmowego,  a  także  oprogramowanie  i nowe
meble. Podobnie, jak w  przy padku ostatniego pomiaru, inwesty cji nie przew idują głównie mikro firmy .

O  niewesołej sy tuacji mów i Katarzy na Py dy ch, general director Insty tutu Keralla Research:

- Bieżącej mapie nastrojów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw daleko
od ideału. Tak fatalnych ocen nie spodziewaliśmy się, zwłaszcza, że w pierwszych
miesiącach tego roku mikro biznes kreślił pozytywne scenariusze dla gospodarki
krajowej, jak też dla firm. Tymczasem końcówka roku wygląda niczym ostre cięcie
wszelkich złudzeń - zauważa Katarzyna Pydych, general director Instytutu Keralla
Research. Kumulacja serii groźnie brzmiących zapowiedzi przekazywanych przez
rząd od połowy roku uzasadnia tak głęboki zwrot w nastrojach MŚP. Utrzymanie
podatku  VAT  na  tym  samym  poziomie,  już  odczuwalny  wzrost  kosztów
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Nastroje przedsiębiorców bardzo
spadły

F irmy  prognozują zdecy dowane pogorszenie
kondy cji krajowej gospodarki w  końcówce
roku.

fot. mat. prasowe

Krajowa gospodarka w ocenie MSP

Poprawę kondy cji polskiej gospodarki w
ostatnim kwartale zauważa już co 5 badany .

Informacje szczegółowe z badania „Skaner MŚP”

KRAJOWA  GOSPODARKA  W  OCENIE  MŚP  -  Przedsiębiorcy  gorzej
oceniają kondycję gospodarki w trzecim kwartale

O  8  pkt.  proc.  wzrosła  liczba  przedstaw icieli  firm  sektora  MŚP,  którzy  wskazują  na  pogorszenie  się  sy tuacji
gospodarczej w  Polsce w  miniony ch trzech miesiącach. Słabo ocenia krajową gospodarkę w  październikowy m pomiarze
praw ie co trzeci przedsiębiorca (32,5 proc.). Na niekorzy stną sy tuację wskazują przede wszy stkim usługodawcy , firmy
transportowe  oraz  w łaściciele  hoteli  i  restauracji.  W  relacji  do  poprzedniego  odczy tu,  zmniejszy ł  się  odsetek
przedsiębiorców  pozy ty wnie oceniający ch kondy cję polskiej gospodarki w  trzecim kwartale. W lipcu opty mistów  by ło
20,2 proc., natomiast dziś jest ich jedy nie 12,5 proc. (spadek o 7,7 pkt. proc.).

OCENA  KONDYCJI  FIRMY -  Przedsiębiorców pozytywnie oceniających
kondycję swojej firmy, nieznacznie, ale przybyło

W relacji do pomiaru z poprzedniego kwartału w ięcej przedstaw icieli sektora MŚP pozy ty wnie ocenia sy tuację w  firmie.
Dla 21,8 proc. badany ch minione trzy  miesiące przy niosły  poprawę w  biznesie, co oznacza niew ielki w zrost o 1,8 pkt.
proc. kw ./kw . O d początku drugiego kwartału sukcesy wnie zmniejsza się liczba przedsiębiorców , którzy  negaty wnie

prowadzenia  firmy  i  zapowiedź  radykalnego  podniesienia  podatku  dla  firm
poprzez wprowadzenie jednej daniny na rzecz ZUS, NFZ i fiskusa, to tylko część
informacji,  które  najwyraźniej  mocno  zrewidowały  ocenę  warunków  do
prowadzenia biznesu w Polsce, szczególnie wśród mikro przedsiębiorców.
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Ocena kondycji firmy

Dla co piątego przedsiębiorcy  ostatnie trzy
miesiące by ły  lepsze.

fot. mat. prasowe

Prognoza sytuacji gospodarczej Polski

Niemal 1/3 badany ch przew iduje, że w
nadchodzący ch miesiącach pogorszy  się
kondy cja polskiej gospodarki.

PROGNOZA  SYTUACJI  GOSPODARCZEJ  POLSKI  –  Przedsiębiorcy
zakładają  pogorszenie  kondycji  krajowej  gospodarki  w  czwartym
kwartale

Według 31,3 proc. badany ch w  nadchodzący ch miesiącach pogorszy  się kondy cja polskiej  gospodarki. W poprzednim
kwartale  pesy misty czne oceny  wy rażał,  co piąty  przedsiębiorca,  natomiast dziś niepomy ślny  scenariusz zakłada już
praw ie  co  trzeci  przedsiębiorca.  Niekorzy stnie  prognozują  najczęściej  firmy  o  zatrudnieniu  do  9  pracowników  i
nieprowadzące eksportu. Jeśli chodzi o branże, złe nastroje panują wśród usługodawców , przedsiębiorstw  św iadczący ch
usługi transportowe, budow lane oraz w  hotelach i restauracjach. Wy jątkiem jest ty lko handel.  O  7 pkt.  proc. uby ło
badany ch przew idujący ch poprawę sy tuacji ekonomicznej  kraju. Trzy  miesiące temu opty mistów  by ło 18,7 proc.,  a
obecnie  –  11,7  proc.  Pozy ty wny ch  zmian  spodziewają  się  ty lko  firmy  o  profilu  handlowy m,  który ch  opty mizm
utrzy muje się od drugiego kwartału b.r.

PROGNOZY KONDYCJI  WŁASNEJ FIRMY - Przedsiębiorcy spodziewają
się pogorszenia kondycji firmy w czwartym kwartale

Po  raz  pierwszy  w  ty m  roku przy by ło  badany ch,  którzy  prognozują  gorszą  sy tuację  firmy  w  najbliższy ch trzech
miesiącach. Taki scenariusz zakłada obecnie o 3,9 pkt. proc. w ięcej ankietowany ch w  relacji do ostatniego odczy tu. W
przeciw ieństw ie do mały ch i średnich firm, niekorzy stnie prognozują mikro przedsiębiorstwa, ale też firmy  budow lane i
niebędące  eksporterami.  O d  drugiego  kwartału  coraz  mniej  przedsiębiorców  liczy  na  poprawę  kondy cji  firmy .  W
kw ietniu pozy ty wnie prognozowało praw ie 40 proc. badany ch, w  lipcu – 33,2 proc., a w  październiku już 20,2 proc.
(spadek o 19 pkt. proc. wobec drugiego kwartału i o 13 pkt. proc. w  odniesieniu do ostatniego trzeciego kwartału).
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Prognoza kondycji własnej firmy

Przedsiębiorcy  spodziewają się pogorszenia
kondy cji firmy  w  czwarty m kwartale

fot. mat. prasowe

Wskaźnik nastrojów Kerna

Wskaźnik nastrojów  przedsiębiorstw  KERNA
wy niósł 66,95 pkt. na minusie.

fot. mat. prasowe

Indeks ZA IR

Indeks oparty  jest na wskazaniach o
wy datkach na inwesty cje i rezy gnacji z planów
zakupowy ch na dany  kwartał w  firmie.

WSKAŹNIK KERNA – spadł do minus 66,95 pkt.

Wskaźnik  nastrojów  przedsiębiorstw  KERNA  wy niósł 66,95 pkt.  na  minusie.  Wobec ostatniego odczy tu oznacza  to
spadek  aż  o  13,0  pkt.  Warto  zauważy ć,  że  uzy skany  wy nik  jest  dużo  gorszy  niż  odczy ty  ostatnich trzech lat  w
analogiczny m okresie, kiedy  to wskaźnik KERNA  osiągnął odpow iednio: -47,81 pkt, -58,19 oraz -60,08 pkt.

Na tak duży m spadku wartości wskaźnika zaważy ły  przede wszy stkim negaty wne oceny  ostatnich trzech miesięcy  w
odniesieniu  do  sy tuacji  ekonomicznej  krajowej  gospodarki  oraz  niekorzy stne  prognozy  na  najbliższy  kwartał.
Dodatkowo przedsiębiorcy  przew idują  również pogorszenie  kondy cji w  firmie.  N iekorzy stny ch zmian,  zarówno,  jeśli
chodzi  o  sy tuację  gospodarczą  jak  i  prowadzoną  działalność,  spodziewają  się  głównie  mikro  przedsiębiorstwa.  W
dalszy m ciągu dobre nastroje panują wśród firm handlowy ch, które póki, co istotnie częściej  niż inne firmy  patrzą w
przy szłość z opty mizmem.

INDEX ZAIR – wzrósł do – 59,40 pkt.

Index ZA IR obrazujący  skalę zakupów  prowadzony ch przez firmy  MŚP  oparty  jest na wskazaniach o wy datkach na
inwesty cje i rezy gnacji z planów  zakupowy ch na dany  kwartał w  firmie. W tej edy cji badania odczy t INDEXU  ZA IR
wy niósł 59,40  pkt.  na  minusie  i  jest  na  podobny m  poziomie  jak  wy nik  uzy skany  w  drugim  kwartale  b.r.  Warto
zauważy ć,  że  dalszy m  ciągu  jest  to  jeden  z  lepszy ch  odczy tów  rejestrowany ch  w  ciągu  ostatnich  lat.  Spośród
wszy stkich  badany ch  obszarów  zakupowy ch,  przedsiębiorcy  przejaw iają  najw iększą  skłonność  do  inwesty cji  w
obszarze  nowy ch maszy n i technologii (wzrost o 12,6 pkt.) Więcej  też firm,  niż kwartał wcześniej,  planuje  ponieść
wy datki na nowe samochody  służbowe (zwy żka o 10,0 pkt.), modernizację istniejący ch już maszy n i urządzeń (o 7,2
pkt. w ięcej) oraz nowe oprogramowanie (wzrost o 6,3 pkt.). Na liście wy datków  znalazły  się również zakupy  nowy ch
mebli do firmy .
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oprac. : eGospodarka.pl

Informacje o badaniu
Próba: uczestnicy  badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy  dany ch GUS  oraz branżowy ch
zestaw ień bazodanowy ch. Próba ogólnopolska, reprezentaty wna, wy nosi N  = 600. Błąd pomiaru +-4 proc.,  poziom
ufności 95 proc.

Próba oddaje strukturę firm MŚP w  Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniający ch do 9 osób.

W badaniu biorą udział wy łącznie firmy  pry watne, prowadzące akty wną działalność zarobkową.

Respondent:  osoba  odpow iedzialna  lub  współodpow iedzialna  za  zarządzanie  firmą.  Najczęściej  w łaściciel,
w spółw łaściciel  firmy ,  dy rektor  zarządzający ,  wspólnik,  prezes,  w iceprezes,  członek  zarządu,  dy rektor  finansowy ,
główny  księgowy , osoba na stanow isku dy rektora lub inne osoby  wskazane, jako odpow iedzialne za rozwój, zakupy ,
inwesty cje. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.

Technika: wy w iady  telefoniczne wspomagane komputerowo (C A TI).

Realizacja: październik/listopad 2016.

Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.

Keralla Research

Strona korzys ta z plików cookies  w celu realizac ji us ług i zgodnie z P olityką
P rywatnośc i. Możesz okreś lić  warunki przechowywania lub dos tępu do plików cookies

w Twojej przeglądarce.

Sektor MŚP: ocena III kw. 2016 i prognoza IV kw. 2016 - eGospoda... http://www.egospodarka.pl/137007,Sektor-MSP-ocena-III-kw-2016-...

5 z 5 2016-11-17 15:47


