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Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport z drugiej fali badania polskiego sektora MSP – „Bibby MSP Index”. Znajdą w nim Państwo 

podsumowanie aktualnego stanu nastrojów panujących wśród właścicieli i osób zarządzających małymi i śred-

nimi firmami w Polsce. Pytamy o stan teraźniejszy, ale także o plany na najbliższe pół roku. Badamy kondycję 

poszczególnych branż gospodarki oraz oceniamy współpracę z zewnętrznymi firmami finansującymi działalność 

firm. 

To tylko część tematów, którą znajdą Państwo w naszym raporcie. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa 

ciekawym źródłem informacji.

Zapraszamy do lektury. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Z poważaniem,

Barbara Dzida

Kierownik ds. Marketingu

Bibby Financial Services Sp. z o. o.
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Komentarz

Małe i średnie firmy to swoisty barometr sytuacji ekonomicznej naszego kraju. 

Jedną z cech, która wyróżnia ten sektor gospodarki do to szybkie i elastyczne 

reakcje na zachodzące zmiany otoczenia. Przedsiębiorcy wyciągają wnioski z 

przeszłości i uważnie obserwują to, co dzieje się w gospodarce – widzimy to 

również po lekturze naszego raportu.  

Spadek nastrojów w obliczu oczekiwanego spowolnienia w gospodarce

Szeroko komentowane w mediach problemy Strefy Euro, gwałtowny spadek 

wartości Złotego a także spadki cen akcji wpłynęły na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców. Wskaźnik Bibby MSP 

Index, obrazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w małych i średnich firmach spadł 

w drugiej, wrześniowej fali pomiaru do poziomu 52,2 pkt. Index osiągnął wartość niższą, aż o 8 pkt. wobec poprzed-

niego badania. Przedsiębiorcy w odpowiedzi na pytanie: „Czy faktycznie spodziewa się Pan/Pani „drugiego dna 

kryzysu”, biorąc pod uwagę własne doświadczenia w prowadzonym biznesie”, aż 48,1 proc. badanych ocenia, że taki 

scenariusz jest jak najbardziej możliwy i wskazują odpowiedź zdecydowanie tak lub raczej tak. Istotnym czynnikiem 

kształtującym oczekiwane spadki jest przede wszystkim spodziewana regresja sprzedaży i w związku z tym obawy  

o utrzymanie płynności finansowej. 

Firmy oczekują jasnych reguł gry

Z naszych badań wynika również, że polscy przedsiębiorcy nie są nastawieni roszczeniowo wobec Państwa. 

Pytani o oczekiwania wobec instytucji państwowych wyłonionych po wyborach postulują przede wszystkim 

wprowadzenia jednolitych interpretacji prawa i zdecydowanego ukrócenia uznaniowości urzędników. To prioryte-

towy postulat, ważny dla 46,2 proc. badanych przedsiębiorców. Ponad 30% ankietowanych oczekuje uproszcze-

nia formalności podatkowych oraz skrócenia terminów rozpatrywania spraw w urzędach i sądach. Co ciekawe 

przedłużenia „pakietu antykryzysowego” oczekuje tylko 6,4 procent właścicieli małych i średnich firm. 

Krzysztof Kuniewicz, 

Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Polskiego Związku Faktorów
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Zatory płatnicze codziennością

Z naszych badań wynika również, że zatory płatnicze, oceniane jako jedna z najistotniejszych barier blokujących 

rozwój firm w Polsce to już stały element życia gospodarczego. Tak stały, że dla blisko połowy ankietowanych 

30 dniowa zwłoka w regulowaniu płatności nie stanowi istotnego opóźnienia. Postawa taka łączy się również  

z dużą biernością firm wobec problemów z niesolidnymi dłużnikami. Prawie 50% pytanych przyznało, że ich firma 

rozpoczyna działania skierowane na odzyskanie należnych pieniędzy dopiero w obliczu realnego zagrożenia 

płynności finansowej firmy.

W obliczu niepewności otoczenia gospodarczego i oczekiwanego spowolnienia firmy faktoringowe finansujące 

działalność firm stoją przed szczególnym wyzwaniem. Dopływ gotówki do firmy to warunek jej funkcjonowa-

nia. Bibby Financial Services będzie utrzymywać finansowanie klientów przy jednoczesnym dokładnym badaniu 

ryzyka i wiarygodności kontrahentów. Szczycimy się tym, potrafimy kontynuować współpracę z klientami nawet  

w sytuacjach ich przejściowych problemów. Wiemy, że faktoring doskonale sprawdza się zarówno w czasie wzro-

stu gospodarki jak i w trudnym okresie. Dlatego z optymizmem patrzymy na jego dalszy rozwój na polskim rynku.

Zapraszam do lektury raportu.

Z poważaniem,

Krzysztof Kuniewicz

Dyrektor Generalny Bibby Financial Services 



6

Podsumowanie i najważniejsze wnioski

Klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich sześciu miesiącach został przez 47,1 proc. badanych oceniony, jako 

ogólnie niesprzyjający prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że prawie co drugi przedsiębiorca 

ostatnie pół roku nie zaliczył do korzystnych. Równocześnie jednak to lepsza ocena, niż w pierwszej fali badania, 

kiedy – przypomnijmy - aż 61,1 proc. oceniało klimat ekonomiczny w kraju, jako niepomyślny dla prowadzenia 

działalności. 

 • We wrześniowym pomiarze notujemy też więcej, niż poprzednio, pozytywnie oceniających ostatnie sześć 

miesięcy w krajowej gospodarce. W sumie 33,8 proc. badanych wskazało, że klimat gospodarczy w Polsce, 

miał zdecydowanie pozytywny lub raczej pozytywny wpływ na biznes. Jeszcze, w kwietniu takich pozytywnych 

odczuć doświadczało 24,3 proc. firm.

 • Kondycja ekonomiczna firmy w minionym półroczu została oceniona przez większość badanych przed-

siębiorców (43,6 proc.), jako taka sama, jak poprzednio. Nie zarejestrowano w tej grupie większych zmian.  

Ubyło za to negatywnie oceniających kondycję własnej firmy – z 33,1 do 28,7 proc., ale również stopniał nieco 

odsetek „plusowych” ocen z 26,9 do 24,9 proc.

 • Oceny klimatu gospodarczego oraz kondycji ekonomicznej firmy, są jak widać, wyraźnie lepsze, niż w poprzed-

nim pomiarze. Nie przekładają się jednak na pozytywne oczekiwania wobec kolejnych miesięcy w kluczowych 

obszarach działalności firm. Spadek BIBBY MSP Index - wskaźnika informującego o najbardziej prawdopo-

dobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach, zapowiada, że przyszłość ekonomiczna kraju budzi duży 

niepokój wśród przedsiębiorców. Oczekiwana sprzedaż – ma być skromniejsza, planowane inwestycje - niższe,  

a utrzymanie płynności finansowej – jeszcze trudniejsze. 

Z takimi niepokojami wchodzi MSP w kolejne półrocze, w którym czeka nas nowa odsłona polskiego rządu  

i nowa odsłona euro problemów. 

 • Bibby MSP Index, ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w małych  

i średnich firmach spadł w drugiej, wrześniowej fali pomiaru do 52,2 pkt. 

Index osiągnął więc wartość niższą, aż o 8 pkt. wobec poprzedniego badania, co wskazuje, że niestety kolejne  

6 miesięcy nie przyniosą utrzymania dotychczasowej dynamiki rozwoju. Małe i średnie firmy szykują się na 

najgorsze. Istotnym czynnikiem kształtującym oczekiwane spadki jest przede wszystkim spodziewana regresja 

sprzedaży i w związku z tym dużo poważniejsze obawy o utrzymanie płynności finansowej. 

 • Zakładaną, niższą sprzedaż sygnalizowali przedsiębiorcy praktycznie każdej badanej branży. Najpoważniej 

jednak kolejnych miesięcy obawiają się przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową, transportową i dzia-

łalność klasyfikowaną, jako pozostała. Tak dużych obaw wobec nadchodzącego półrocza nie zgłaszają firmy 

budowlane, handlowe i produkcyjne.
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 • Na podstawie przeprowadzonego we wrześniu b.r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i śred-

nich firm pomiaru Bibby MSP Index osiągnął wartość 52,2 pkt., czyli nastąpił spadek wartości Indexu o całe 

8 pkt. wobec kwietniowej fali pomiaru. 

 • To wynik, który jest prognostykiem wciąż korzystnych perspektyw choć niebezpiecznie blisko jest on krytycz-

nej granicy 50 pkt., poniżej której prognozowany jest kryzys. Równocześnie uzyskany wynik dla Bibby MSP Index  

to wskazanie zatrzymania plusowego trendu, który zanotowano w kwietniu i który mógł być zwiastunem utrwa-

lenia „odbicia” w małych i średnich firmach. 

 

1. Bibby MSP Index

W poprzedniej fali badania największy wpływ na ocze-

kiwane wzrosty, które – jak informował także GUS, 

faktycznie nastąpiły, ulokowane były w obszarze sprze-

daży (wzrostu zamówień). Wówczas wskaźnik cząst-

kowy dla tego obszaru wynosił 20,4 pkt. Przedsiębiorcy 

zbierali zamówienia i zakładali dalsze wzrosty obrotów. 

Stąd też wypływał ich względny optymizm na kolejne 

miesiące. Obecnie pula zamówień wyraźnie stopniała,  

a spodziewane obroty ze sprzedaży są niższe, niż wcze-

śniej. W efekcie wskaźnik cząstkowy tego obszaru spadł 

do 17 pkt. Analogicznie do spodziewanych, niższych 

zamówień, przedsiębiorcy oczekują większych kłopo-

tów z utrzymaniem płynności finansowej. Dla wszystkich 

badanych branż obszar płynności uzyskał wartość 12,4 

pkt., czyli o 2,9 pkt. mniej, niż w poprzednim pomiarze. 

BUDOWNICTWO 

Wskaźnik dla budownictwa wzrósł z 51,8 do 52,3 pkt.  

i jest to jedyny sektor, który uzyskał wprawdzie symbo-

licznie, ale jednak wyższy o pół punktu, niż poprzednio, 

wynik. Do 8,1 pkt. wzrósł obszar zatrudnienia w budow-

nictwie, co zapowiada, że firmy tej branży mają i realizują 

zamówienia. Jedyną niesprzyjającą okolicznością w tej 

branży jest oczywiście pogoda, która tradycyjnie wyha-

mowuje sprzedaż w okresie jesienno-zimowym.

BIBBY MSP INDEX

8,5

7,2

5,4

5,2

52,2

zatrudnienie inwestycje zamówienia
(sprzedaż)

1 fala
badania
04.2011

2 fala
badania
09.2011

Bibby MSP Index
spadek z 60,2 do 52,2 pkt

poziom
zadłużenia

płynność BIBBY MSP
INDEX

20,4

17,0
10,6
10,4 12,4

15,4

60,2

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
BUDOWNICTWO 52,3 pkt

14,0

12,3

9,6

13,6

zatrudnienieinwestycjezamówienia
(sprzedaż)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

poziom
zadłużenia

płynność

16,5

15,4 3,6
4,1

6,9

8,1
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PRODUKCJA 

Wskaźnik cząstkowy dla producentów wyniósł 55,2 pkt. 

czyli o 7,6 pkt. mniej, niż w kwietniu. Tu wpływ na spadek 

prognozowanej kondycji firm ma zakładana regresja prak-

tycznie w każdym badanym obszarze. Przedsiębiorcy 

działający w szeroko definiowanym sektorze produkcji 

spodziewają się niższej sprzedaży (spadek do 19,7 pkt.), 

niższego poziomu zadłużenia (spadek do 9,9 pkt. ozna-

czający u producentów głównie mrożenie inwestycji). 

Spodziewana jest także w kolejnych 6 m-cach redukcja 

zatrudnienia (spadek do 7,3 pkt.) oraz gorsza płynność finansowa (spadek do 13,3 pkt.). Należy jednak dodać,  

że w każdym obszarze spadki są niewielkie i mają też związek z sezonowością w produkcji, dlatego to nie produ-

cenci czy firmy budowlane najmocniej odpowiadają za spadek Bibby MSP Index w tej fali pomiaru. 

USŁUGI

Firmy usługowe, bardziej, niż producenckie czy z branży 

budowlanej, spodziewają się, że kolejne 6 m-cy będą 

krytyczne dla ich działalności. Tu wskaźnik cząstkowy 

informujący o spodziewanej kondycji firmy spadł do 

50,8 pkt., czyli aż o 9,5 pkt. Przede wszystkim istotnie 

niższe są oczekiwania wobec sprzedaży. Dużo mniej-

sza zakładana liczba zamówień spowodowała spadek 

wskaźnika cząstkowego do 15,8 pkt. Realne jest redu-

kowanie w usługach zatrudnienia (spadek do 7,2 pkt.).

TRANSPORT

W porównaniu z poprzednim badanym okresem, także 

branża transportowa spodziewa się mocnego skurcze-

nia portfela zamówień (sprzedaży). Spadek wskaźnika 

cząstkowego wyniósł 8,2 pkt., czyli 12,3 wobec 20,5 

pkt. jeszcze w kwietniu. 

Transport prognozuje też duże kłopoty z utrzymaniem 

w ryzach płynności finansowej (spadek na 9,8 pkt.), co 

być może będzie kompensowane planowanym wzro-

stem poziomu zadłużenia (skok z 9,2 do 12,3 pkt. w tym 

obszarze). Ogółem wskaźnik dla branży transportowej 

spadł do 51,2 z 58,5 pkt., jaki zanotowano w kwietniu br.

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
PRODUKCJA 55,2 pkt

15,7

13,3

11,6

9,9

zatrudnienieinwestycjezamówienia
(sprzedaż)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

poziom
zadłużenia

płynność

21,0

19,7 5,8
5,1 7,3

8,7

płynność

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
USŁUGI 50,8 pkt

11,4

9,2

14,2

13,1

zatrudnienieinwestycjezamówienia
(sprzedaż)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

poziom
zadłużenia

19,7

15,8 5,8

5,5 7,2

9,2

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
TRANSPORT 51,2 pkt

9,2

12,3

14,8

9,8

zatrudnienieinwestycjezamówienia
(sprzedaż)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

poziom
zadłużenia

20,5

15,8

6,0

7,8 9,0

8,0

płynność
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HANDEL

Firmy reprezentujące handel wykazują się zasadni-

czo stabilnością i kolejne miesiące w ich biznesie nie 

powinny cechować się zaskakującymi zmianami. 

Wprawdzie także tu spodziewana sprzedaż oraz  

płynność finansowa mają być mniejsze, ale już pozo-

stałe obszary wykazują względną stabilność. Poziom 

inwestycji, zatrudnienia i zadłużenia ma się kształtować 

na identycznym poziomie, jak w pierwszej połowie roku. 

Całkowity wskaźnik dla handlu spadł tylko o 3,5 pkt.  

do obecnych 53,2 pkt. 

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

Przedsiębiorcy reprezentujący działalność sklasyfiko-

wana, jako pozostała, najbardziej ze wszystkich bada-

nych branż obawiają się przyszłych 6 m-cy. Firmy te 

uzyskały rekordowo niski wskaźnik w porównaniu do 

kwietniowego pomiaru. Obecne 57,5 pkt. wobec 76,5 

pkt. oznacza zmianę aż o 19 pkt. Powodem tak fatal-

nej oceny przyszłości jest ostry spadek oczekiwanych 

zamówień (sprzedaży) w kolejnych miesiącach - co 

wyrażają noty 28,5 pkt. w kwietniu i jedynie 19,3 pkt. 

obecnie. Równolegle do spadku sprzedaży spodzie-

wane są zwolnienia (8 pkt.) i większe kłopoty z utrzymaniem płynności (14,1 pkt.). Firmy klasyfikowane w tej 

kategorii obejmują bardzo szeroki zakres działalności i są to m.in. przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się 

ochroną zdrowia, kulturą, rozrywką, placówki edukacyjne, firmy zajmujące się rybactwem, łowiectwem, działal-

nością komunalną, badawczo rozwojową czy wydobywczą. 

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA 57,5 pkt

10,5

10,3

19,8

14,1

zatrudnienieinwestycjezamówienia
(sprzedaż)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

poziom
zadłużenia

28,5

19,3 6,3
5,8 8,0

11,5

płynność

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
HANDEL 53,2 pkt

10,5

10,8

14,3

12,9

zatrudnienieinwestycjezamówienia
(sprzedaż)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

poziom
zadłużenia

18,7

16,7
5,2

5,4
7,4

8,0

płynność

 • Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i bardzo cenionym przez światowych inwe-
storów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów tzw. PMI. Konstrukcję Bibby 
MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm 
małych i średnich, stanowi kilka obszarów. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania firmy 
jest oczywiście stan nastrojów w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim istotna jest sytuacja 
kilku centralnych obszarów, do których należy zaliczyć: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, 
zatrudnienie, płynność finansową oraz poziom zadłużenia firmy.

 • Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. 
Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza 

kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Index 
przypisano aspektowi finansowania. Uznano bowiem, że płynność finansowa i zbalansowane 
zewnętrzne finansowanie (poziomu zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmachdużo 
poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaśćspowodowaną 
raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia. 
W przypadku MSP utratę płynności finansowej i wiarygodności dla banku może spowodować 
jedna zła transakcja czy dwóch niesolidnych klientów. Ryzyko gwałtownej utraty równowagi finan-
sowej jest w tym wypadku również funkcją skali prowadzonej działalności. Dlatego waga, jaką 
nadano w Bibby MSP Index roli finansowania, jest większa, niż w innych znanych i prowadzonych 
pomiarach MSP.
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2. Jakie prognozy na kolejne 6 m-cy?  
Czy grozi nam „drugie dno” kryzysu?  
Czego MSP oczekuje od nowego rządu?

 • Przedsiębiorcy proszeni o ekstrapolację kierunku 

zmian na najbliższe 6 m-cy optymistyczniej oceniają 

krajową gospodarkę, niż własną firmę. To nowość, ponie-

waż tradycyjnie lepiej postrzegana była przyszłość firmy, 

niż gospodarki kraju. Dominują mimo to przewidywa-

nia negatywne. Przedsiębiorców, którzy wyrażają silne 

obawy i skłaniają się ku przygotowaniom na gorszy klimat 

biznesowy jest 43,4 proc. Tyle firm ocenia, że klimat 

niestety zapowiada się negatywny i nie będzie sprzyjać 

prowadzeniu działalności. W przypadku własnej firmy, 

pogorszenia spodziewa się co piąty badany (20,9 proc.). 

 • Nawiązując do często pojawiających się w opiniach 

ekspertów, polityków czy przedsiębiorców wypowiedzi  

o możliwym „drugim dnie” kryzysu, zadaliśmy pytanie 

małym i średnim firmom, czy z perspektywy prowadzo-

nego przez siebie biznesu i analizy otoczenia gospodar-

czego uprawnione jest twierdzenie, że „drugie dno” kryzysu  

to realny wariant wydarzeń, a nie tylko spekulacyjne 

dywagacje nastawione na podtrzymywanie nerwowości 

rynków? Czy grozi nam faktycznie „drugie dno” kryzysu? 

 

Czy w kolejnych 6-mcach ogólny klimat ekonomiczny 
w Polsce będzie sprzyjał prowadzeniu działalności?

2,2zdecydowanie będzie sprzyjał

32,4raczej będzie sprzyjał

14,4ani będzie, ani nie będzie sprzyjał

33,6raczej nie będzie sprzyjał

9,8

7,6

zdecydowanie nie będzie sprzyjał

nie wiem trudno powiedzieć

Czy grozi nam faktycznie "drugie dno" kryzysu?
Ocena Sektora MSP

Dane %, n=450

13Zdecydowanie tak 
(spodziewam się drugiego dna)

35,1Raczej tak

34,8

9,1

8

Raczej nie

Zdecydowanie nie 
(nie spodziewam się drugiego dna)

Nie wiem trudno powiedzieć
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• Uzyskane wyniki, zdają się idealnie odzwierciedlać 

obecną, także w mediach, polaryzację opinii. Rozkład 

odpowiedzi ilustruje, że przewidujących „drugie dno” 

kryzysu mamy 35,1% firm, a odrzucających ten wariant 

– 34,8%. firm. Ogółem dominują jednak przedsiębiorcy 

wskazujący, że kryzys to realny scenariusz i spodziewają 

się, że niebawem nastąpi. Tego zdania jest blisko co drugi 

badany. Łącznie 48,1 proc. badanych, w tym 13% zdecy-

dowanie pewnych jest, że tzw. „drugie dno kryzysu” jest 

realnym zagrożeniem, które traktują poważnie i biorą pod 

uwagę w prowadzonym przez siebie biznesie. 

Tak liczny odsetek przedsiębiorców na serio traktujących ryzyko długoterminowego spowolnienia gospodarek 

powściągliwiej podchodzi do kwestii inwestycji, zatrudniania czy zaciągania zobowiązań.

 • Czy dotychczasowy rząd skutecznie usuwał bariery rozwoju firm i przedsiębiorczości w Polsce? Odpowiedzi 

poznaliśmy w poprzedniej, kwietniowej edycji pomiaru. Wówczas, przypomnijmy, tylko według co dziesią-

tego badanego rząd aktywnie usuwał bariery (10,4%), a według większości, niestety nie był on skuteczny  

w tym obszarze lub skuteczność ta była daleka od oczekiwań. W opinii 27,1 proc. małych i średnich firm rząd 

wykazywał się biernością i barier nie usuwał, a według 17,6 proc. aktywność rządzących sprowadzała się bardziej 

do deklaracji, niż konkretnych działań usprawniających działalność gospodarczą. W związku z tym, jakie postu-

laty ma MSP do nowego rządu, który powstanie praktycznie za miesiąc? 

 • Przedsiębiorcy pytani o to we wrześniu b.r. oczekują przede wszystkim wprowadzenia jednolitych interpre-

tacji prawa, czyli radykalnego ukrócenia uznaniowości urzędników. To priorytetowy postulat, ważny dla 46,2%. 

badanych przedsiębiorców. 

 • Co ciekawe, przedłużenia „pakietu antykryzysowego” oczekuje tylko 6,4 proc. respondentów. Prawdopodobnie 

dlatego, że benefity pakietu, trafiają głównie do firm dużych, a w mniejszym stopniu korzystają z nich małe i śred-

nie firmy.

 • Kolejny dezyderat małych i średnich firm to: intensywniejsze prace nad zmniejszaniem liczby formalności, 

które wiążą się z regulowaniem podatków. Wskazuje na ten punkt, jako ważny 36,2 proc. ankietowanych małych 

i średnich firm. Postulat trzeci to: skrócenie terminów rozpatrywania spraw w urzędach i przed sądami. 

Ten aspekt został podniesiony, przez co trzeciego badanego przedsiębiorcę (31,1 proc.).

Jak zmieni się kondycja ekonomiczna P. firmy 
w najbliższym półroczu?

21,6pogorszy się

26polepszy się

39,6

12,9

nie zmieni się

nie wiem trudno powiedzieć

0,7odmowa
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 • Wśród kolejnych propozycji zmian, których ocze-

kuje od nowego rządu MSP są postulaty: obniżenia 

podatków, zmiany ustawy o działalności gospodarczej, 

zmniejszania kosztów pracy, mniej biurokracji oraz... 

„niewtrącania się polityków do gospodarki”. 

 • Pojedyncze głosy dotyczyły też: zlikwidowania lub 

przynajmniej gruntownej zmiany ZUS-u, zapewnie-

nia stabilizacji kursu walutowego, zmian zabezpiecza-

nia wierzytelności u klientów, nie płacenia podatku za 

faktury nie zapłacone i wsparcia obszarów rolniczych 

(np. skupu, kredytów preferencyjnych). 

3. Co dalej w małych i średnich firmach? 
Prognozy na kolejne 6 m-cy

 • Jakiego kierunku zmian w kondycji małych i średnich firm można się spodziewać w nadchodzących  

6 miesiącach informują wskazania dla pięciu obszarów, obrazujące kondycję MSP tj.: sprzedaż (zamówienia), 

skala zewnętrznego finansowania, płynność finansowa przedsiębiorstwa, inwestycje oraz zatrudnienie.  

 

 • O prognozowanym wzroście sprzedaży w nadcho-

dzących 6 m-cach informuje tylko 33,6 proc. ankietowa-

nych. To duży spadek, aż 14 pkt. procentowych mniej, 

w porównaniu do pierwszej fali badania, kiedy o wyższej 

sprzedaży informowała niemal połowa przedsiębiorców 

(47,6 proc.). To podstawowy obszar odpowiedzialny za 

finalnie niższy Bibby MSP Index.

 • Niższej sprzedaży spodziewa się też więcej przed-

siębiorców, niż w poprzednim pomiarze, bo 25,1 proc. 

ankietowanych. 

46,2Wprowadzenie jednolitych interpretacji prawa
przez urzędników (brak uznaniowości)

36,2Zmniejszenie liczby formalności podatkowych
Skrócenie terminów rozpatrywania 

spraw w urzędach, sądach

Powrót do 22 proc. stawki VAT

Inne postulaty

Wprowadzenie podatku liniowego

Skrócenie przeciętnego czasu rozpatrywania
wniosków budowlanych

Poprawa działalności "jednego okienka"

Przedłużenie "pakietu antykryzysowego"

Nie wiem, trudno powiedzieć

Całkowite zniesienie obowiązku minimalnego
kapitału zakładowego

Nie oczekuje niczego od nowego rządu

6,7

6,4

4

1,6

1,6

25,6

16

7,6

9,3

31,3

Postulaty Sektora MSP, czyli jakich zmian najbardziej oczekują 
przedsiębiorcy od nowo sformułowanego rządu? Dane %, n=450

SPRZEDAŻ/ZAMÓWIENIA w nadchodzących
6 m-cach w firmie. Dane %, n=450

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć)

30,2

36,914,2

25,1

wyższa (wzrośnie)będzie taka sama

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

33,6

47,6

niższa (spadnie)



13

 • Zewnętrzne finansowanie pozostanie w nadchodzą-

cych miesiącach na zbliżonym poziomie, w relacji do 

poprzedniej fali badania. 

Jedynie w przypadku branży transportowej oraz budow-

lanej skala zewnętrznego finansowania będzie istotnie 

wyższa, co odpowiada za ogólną progresję wartości dla 

tego obszaru z 15,8 procent do 20% procent. 

 • Oczekiwana płynność finansowa na nadchodzące 

miesiące będzie w opinii przedsiębiorstw trudna do utrzy-

mania w ryzach. O ile niewiele więcej firm, niż poprzednio 

spodziewa się pogorszenia płynności (13,3 proc. wobec 

10,9 proc.) o tyle również znacznie mniej, bo aż o połowę, 

wskazuje, że liczy na poprawienie płynności. 

W pomiarze wrześniowym tylko 16 procent badanych 

prognozuje, że płynność finansowa w firmie polepszy się. 

Takie oczekiwania w kwietniu wyrażało 31,1 procent 

 • Rozmiar wydatków na inwestycje spadnie w co 

piątej małej i średniej firmie (20,4 proc.), co jest wynikiem 

porównywalnym z poprzednim pomiarem, kiedy spadku 

nakładów inwestycyjnych spodziewał się identyczny 

odsetek badanych. 

Tyle samo, co poprzednio przedsiębiorców zaplanowało 

też, że inwestycje, które będą realizowane w najbliższym 

półroczu będą wyższe (27,3 proc.). Aktualny rozkład 

wyników, dla tego obszaru potwierdza, że najpoważniej-

sze obawy o przyszłość wynikają ze spadku zamówień, 

czyli kurczącej się sprzedaży. To najbardziej newral-

giczny obszar, odpowiadający za spadek nastrojów oraz 

obniżkę Bibby MSP Index. 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA w nadchodzących
6 m-cach w firmie. Dane %, n=450

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć)

31,1

16

10,9

13,3

pozostanie bez zmianpoprawi się

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

57,8

48,7

pogorszy się

ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE w nadchodzących
6 m-cach w firmie. Dane %, n=450

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć)

15,8

20
11,1

11,3

wyższa (wzrośnie)będzie taka sama

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

42,9

52,4

niższa (spadnie)

INWESTYCJE w nadchodzących
6 m-cach w firmie. Dane %, n=450

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć)

27,1

27,3

19,8

20,4

będą takie samewyższe (wzrosną)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

38,5

42,2

niższe (spadną)
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 • Alarmujących zmian nie planuje MSP w obszarze 

zatrudnienia, ponieważ tylko 14,9% myśli o redukowaniu 

personelu, co jest niewiele większym odsetkiem, wobec 

poprzedniej fali badania, kiedy zwalniać chciało 13,8%.

Większość przedsiębiorców prognozuje, że zatrudnienie 

pozostanie jednym z trwalszych czynników budujących 

pozycję na rynku, w sumie 65,8 proc. spodziewa się,  

że utrzyma obecną liczbę zatrudnionych w firmie. 

 • Nie należy jednak liczyć, że w ostatnich miesiącach 

roku i na początku roku następnego MSP będzie inten-

sywnie rekrutować, ponieważ odsetek firm poszukujących 

pracowników spadł we wrześniu do 15,1%. z 30,9 %. 

ZATRUDNIENIE w nadchodzących
6 m-cach w firmie. Dane %, n=450

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć)

30,9

15,1
13,8
14,9

będą takie samewyższe (wzrosną)

1 fala badania 04.2011 2 fala badania 09.2011

65,8

50,9

niższe (spadną)



15

7. Metodologia

 • Badanie ilościowe przeprowadzono w dniach 

01–08.09.2011 roku przez Instytut KerallaResearch  

z Wrocławia, specjalizujący się w badaniach firm przy 

użyciu techniki CATI (wywiady telefoniczne) na próbie 

n=450 małych i średnich firm 

 • Próba ogólnopolska, reprezentatywna, błąd po- 

miaru +- 4% przy poziomie ufności 95%.

 • Badaniem objęto firmy małe i średnie zatrudniające 

od 10 do 249 osób. Pomiar nie obejmował firm mikro. 

 • Próba była kontrolowana ze względu na zatrudnienie oraz branżę.

 • Respondentami były osoby na stanowiskach decyzyjnych: właściciel, dyrektor, prezes, główny księgowy, 

dyrektor finansowy, osoby wskazane jako odpowiedzialne (lub współodpowiedzialne) za zarządzanie firmą.  

Na każdą badaną firmę przypadał jeden respondent. 

 • Czas trwania wywiadu: do 20 minut

CZAS OBECNOŚCI FIRMY NA RYNKU
Dane %, n=450

7,3

4,2

od 11 - 20 lat

> 21 lat

11,8

53,1

23,6

od 6 - 10 lat

od 1 - 5 lat

< 12 miesięcy


