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Szanowni Państwo,

Miło nam przedstawić najważniejsze wyniki trzeciej już fali badania Bibby 

MSP Index. Finansując działalność ponad 300 polskich firm rok temu zaini-

cjowaliśmy inicjatywę regularnego mierzenia nastrojów małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce. Diagnozujemy kluczowe obszary działalności 

firm – sprzedaż, płynność finansową, inwestycje, zatrudnienie i zewnętrzne 

finansowanie. Badamy bariery działania i codzienne problemy przedsię-

biorców. Kondycja i nastroje w sektorze małych i średnich firm to barometr 

całej sytuacji gospodarczej w naszym kraju. 

Tym bardziej cieszy niewielki, ale jakże istotny teraz wzrost Bibby MSP Indeksu. Nasz główny Indeks nastro-

jów wzrósł w porównaniu do poprzedniej, październikowej fali badania o 2,2 punkty i osiągnął poziom 

54,4 punktów. Wzrost indeksu w głównej mierze spowodowany był spodziewanym wzrostem w obszarze 

sprzedaży i pozyskiwania nowych zamówień a także co za tym idzie polepszenia płynności finansowej firm. 

Cieszy również, że przedsiębiorcy w najbliższych 6 miesiącach nie przewidują istotnych redukcji etatów. 

Konserwatywnie oceniany jest nadal poziom inwestycji oraz zewnętrznego finansowania.

Interpretując wyniki naszych badań można więc mieć nadzieję, że mimo niestabilnego otoczenia gospodar-

czego i trudnych warunków funkcjonowania polskie firmy najgorsze mają już sobą. Niejako przyzwyczajone 

od kilku lat do działania w niezmiernie wymagających realiach z sukcesem walczą o swoje miejsce na rynku. 

Kontrolują koszty, doskonalą umiejętności i produkty i skutecznie wykorzystują nowe okazje. Takie jak  

na przykład nadchodzące Finały Euro 2012 i inwestycje infrastrukturalne z tym związane a także przyjazd 

do Polski setek tysięcy kibiców. Dowodem tego jest lepszy wynik nastrojów w sektorze budowlanym.

Problemy polskich firm są nadal te same. Blisko 83% firm deklaruje problemy z opóźnieniami w płatnościach. 

To najgorszy wynik od początku naszego badania. Skala i powszechność zjawiska nie płacenia w terminie  

i tworzących się zatorów płatniczych jest tak duża, że dla 61% badanych płatność opóźniona to taka, której 

nie ma na koncie miesiąc lub dłużej po terminie płatności. 

Krzysztof Kuniewicz, 

Dyrektor Generalny Bibby Financial Services 

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego

Polskiego Związku Faktorów
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Jak zwykle w naszym badaniu pytaliśmy o sprawy związane z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania 

działalności przedsiębiorstwa. Kłopoty z płynnością i brak twardych zabezpieczeń to 2 najczęściej wymie-

niane powody blokujące pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. To ważna informacja dla firm 

faktoringowych. Faktoring jako narządzie finansowania bieżącej działalności firmy skutecznie rozwiązuje 

wspomniane wyżej problemy. Zamieniając, niemal błyskawicznie, wystawione faktury na gotówkę przy-

wraca firmie zdolność regulowania bieżących zobowiązań. Udzielając finansowania stosujemy zupełnie inny 

model oceny ryzyka. Jest on skupiony w głównej mierze na ocenie jakości portfela odbiorców – tym samym 

nie wymagający od przedsiębiorcy przedstawiania twardych zabezpieczeń czy też bardzo wysokiej wiary-

godności kredytowej. Podobnie więc jak pytani przez nas o przyszłość polscy przedsiębiorcy z optymizmem 

patrzymy na szansę rozwoju polskiego faktoringu.

Zapraszam Państwa do lektury raportu.

Z poważaniem,

Krzysztof Kuniewicz 

Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp z o. o.
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Podsumowanie i najważniejsze wnioski

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

i średnich firmach wzrósł do 54,4 pkt. Index osiągnął więc wartość wyższą o 2,2 pkt. wobec poprzedniego 

badania, co wskazuje, że kolejne 6 miesięcy przyniesie lekką poprawę w dynamice rozwoju przedsiębiorstw. 

Małe i średnie firmy mają – w większości – najgorszy czas za sobą. Kluczowym czynnikiem kształtującym 

oczekiwaną poprawę jest długo oczekiwana progresja sprzedaży, którą wiele firm już notuje i spodziewa się 

jej dalszej poprawy w kolejnych miesiącach. 

 • Zakładaną, dużo lepszą sprzedaż zapowiadają głównie przedsiębiorcy branży transportowej, budowlanej, 

handlowej i usługowej. Na gorszą sprzedaż przygotowują się jedynie producenci i przedsiębiorcy prowa-

dzący działalność klasyfikowaną, jako pozostała. 

 • Mimo dobrych prognoz sprzedaży, bardzo źle oceniany jest klimat do prowadzenia biznesu w Polsce.  

W obszarze nastrojów następuje utrwalanie się, usztywnienie w negatywnej ocenie wszelkich zmian, które 

są realizowane w kraju. Towarzyszą temu silne obawy wynikające z ciągle niestabilnej sytuacji strefy Euro. 

Oba czynniki wpływają na kontynuację strategii firm polegającą na wstrzymywaniu wszelkich kosztownych 

inwestycji i finansowaniu działalności głównie z wypracowanych zysków. 

 • Przeprowadzone badanie wśród przedsiębiorców dostarcza też informacji, że regulowanie płatności  

w terminie za wykonane usługi czy zakupiony towar to nadal w Polsce rzadka praktyka. Teraz już 82,7% 

badanych twierdzi, że firma doświadczyła opóźnień w uzyskaniu należności. Na terminowe płatności w 

ostatnich 6-ciu miesiącach mogło liczyć zaledwie 16,2 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Uzyskany 

wynik potwierdza, że regulowanie zobowiązań zgodnie z datą płatności widniejącą na fakturze to w Polsce 

rzadkość. Norma to regulowanie należnych kwot nawet miesiące po terminie. 
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1. Nastroje w małych i średnich firmach
 • Klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich sześciu 

miesiącach 59,8% badanych przedsiębiorców oceniło, 

jako niesprzyjający prowadzeniu biznesu. Zdania prze-

ciwnego było jedynie 23,7% respondentów. Należy 

zauważyć, że wzrosła aż o 12,7 pkt. proc. liczba przed-

siębiorców, którzy oceniają klimat ekonomiczny kraju 

jako słaby (z 47,1%, którzy tak twierdzili w poprzed-

nim pomiarze, do prawie 60% obecnie). Równocześnie 

zmalał odsetek przedsiębiorców pozytywnie oceniają-

cych ostatnie sześć miesięcy w krajowej gospodarce. 

We wrześniu ubiegłego roku głosów pozytywnych było 

33,8%, obecnie już tylko 23,7% (różnica 10,1 pkt. proc.).

 • Również kondycja ekonomiczna firmy została 

oceniona przez przedsiębiorców, jako nienajlepsza. 

Zwiększyła się o 5,3% grupa oceniających, że kondy-

cja ich firmy się pogorszyła (34 proc.). W tym samym 

czasie ubyło o 3,1 pkt. proc. pozytywnie postrzegają-

cych sytuację własnej firmy z 24,9 do 21,8% Należy 

zaznaczyć, że jest to najniższy odsetek pozytywnie 

oceniających porównując poprzednie fale bada-

nia. Tradycyjnie już najliczniej występującą grupą są 

osoby twierdzące, że „nie było zmian”.

Przyszłość kraju i przyszłość firmy wciąż są, jak widać, źródłem niepokoju przedsiębiorców. Te słabe 

nastroje lub mówiąc inaczej, kiepska atmosfera wynikająca z utrzymującego się od kilku miesięcy 

niepokoju, nie są tożsame z sytuacją firm w „twardych obszarach”, takich jak skala przyszłych zamówień  

czy płynność. O radzeniu sobie w tych mało sprzyjających warunkach, świadczy niewielki wprawdzie, 

ale jednak wzrost BIBBY MSP Index do 54,4 pkt. czyli wskaźnika informującego o najbardziej prawdo-

podobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach w kolejnym półroczu. 

Ten odczyt, mimo utrzymujących się złych nastrojów, wskazuje, że najbliższe pół roku nie doprowadzi 

do załamania firm MSP, ale rokuje ich bardzo powolną wprawdzie, ale poprawę.

Czy  klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich 6-mcach 
sprzyjał prowadzeniu działalności?

2,4zdecydowanie sprzyjał

21,3raczej sprzyjał

14,7ani sprzyjał, ani nie sprzyjał

48,7raczej nie sprzyjał

11,1

1,8

zdecydowanie nie sprzyjał

nie wiem trudno powiedzieć

Czy kondycja ekonomiczna �rmy w minionym półroczu 
poprawiła się, pogorszyła, była taka sama?

34pogorszyła się

21,8polepszyła się

42,9

1,3

była taka sama

nie wiem trudno powiedzieć
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 • Przedsiębiorcy ekstrapolując kierunek zmian  

w gospodarce kraju na najbliższe 6 miesięcy wska-

zują, że będzie on raczej negatywny. W sumie co 

drugi przedsiębiorca nie ufa w zmiany, które na pozio-

mie makroekonomicznym mogłyby wpłynąć pozy-

tywnie na prowadzenie działalności gospodarczej  

(50,5% suma wskazań raczej nie będzie sprzyjał  

i zdecydowanie nie będzie sprzyjał). 

Należy dodać, że ten wynik, dla negatywnie oceniają-

cych klimat w gospodarce jest najwyższym, jaki notu-

jemy od momentu startu badania.

Dobrej myśli jest ogółem 27,4% ankietowanych. 

Znamiennie prezentuje się tu wynik dla pozycji 

„zdecydowanie będzie sprzyjał”, na którą wskazało 

zaledwie 0,7% ankietowanych, czyli na 450 bada-

nych dokładnie 3 respondentów. 

 • Dużo lepiej przedsiębiorcy prognozują przyszłej 

kondycji firmy, niż sytuacji gospodarczej w kraju. 

Odsetek spodziewających się polepszenia w firmie  

w nadchodzących 6-ciu miesiącach wyniósł 39,1%  

To sporo zestawiając ten wynik z 27,4% optymistów 

co do przyszłości gospodarki kraju. Utrzymania aktu-

alnej sytuacji w firmie spodziewa się kolejnych 31,3% 

badanych, a co piąty zakłada, że nadchodzące miesiące 

niczego dobrego firmie nie przyniosą (20,4%). 

 

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

0,7zdecydowanie będzie sprzyjał

26,7raczej będzie sprzyjał

10ani będzie, ani nie będzie sprzyjał

40,9raczej nie będzie sprzyjał

9,6

12,1

zdecydowanie nie będzie sprzyjał

nie wiem trudno powiedzieć

Jak zmieni się kondycja ekonomiczna P. �rmy 
w najbliższym półroczu?

20,4pogorszy się

39,1polepszy się

31,3nie zmieni się

nie wiem trudno powiedzieć 9,3
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2. Bibby MSP Index
 • Na podstawie przeprowadzonego w kwietniu  

b.r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 

małych i średnich firm pomiaru Bibby MSP Index osią-

gnął wartość 54,4 pkt., czyli wzrósł o 2,2 pkt. wobec 

poprzedniej fali pomiaru. 

 • Wartość Indexu powyżej 50 pkt. to progno-

styk korzystnych perspektyw w badanym sektorze. 

Nieznaczną zmianę in plus, należy interpretować, jako 

przede wszystkim zatrzymanie trendu spadkowego, 

za czym z pewnością kryje się optymalizacja wielu 

firmowych wydatków (ścinania kosztów) i ostrzejsza walka o utrzymanie się na rynku mimo słabych nastro-

jów i niesprzyjających czynników zewnętrznych (m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności: wzrostu 

cen paliw, kosztów pracowniczych, wyższych podatków, a także niepewność co do zbytu, wahania kursowe, 

gorszy dostęp do finansowania dla MSP etc.).

 • Wskaźniki cząstkowe, z których składa się Index 

wzrosły i są oznaką dlaszego odbudowywania strat 

po 2008 roku oraz pozycji konkurencyjnej po minio-

nych sześciu miesiącach. Najsilniej na wynik Indexu 

wpłynęła spodziewana lepsza w najbliższych sześciu 

miesiącach sprzedaż i wyższa płynność finansowa. 

Wskaźnik cząstkowy dla sprzedaży wynósł 17,9 pkt. 

(wzrost o 0,9 pkt.), a wskaźnik płynności finansowej 

– 13,8 pkt. (wzrost o 1,4 pkt. w relacji do drugiej fali 

badania).

3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY
MSP INDEX

Obszarami porównawczo (dane pkt.)

Płynność
13,8

12,4
15,3

10,1
10,4
10,6

17,9
17

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

20,4

5,4
5,2
5,4

7,3
7,2

8,5
Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

  •  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 oczywi-
ście 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, wyni-

kającego 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 finansowej 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.

BIBBYMSP INDEX
UJĘCIE PORÓWNAWCZE

60,2
52,2 54,4

3 FALA 04.20122 FALA 09.20111 FALA 04.2011
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BUDOWNICTWO

Wskaźnik dla budownictwa wzrósł z z 52,3 pkt.  

do 54,8 Polepszenia firmy spodziewają się w płynno-

ści (14,4 pkt.), inwestycjach (5,5 pkt.) oraz zatrudnie-

niu (7,5 pkt.). Największym impulsem pozytywnych 

zmian mają być jednak oczekiwane wzrosty sprze-

daży (progresja zamówień); w tym obszarze wartość  

z 15,4 podniosła się do 16,3 pkt. Równocześnie 

poziom zadłużenia ma się zmniejszyć z 13,6 do  

11,1 pkt. Za dobrymi odczytami kryją się głównie inwe-

stycje związane z EURO 2012 i pozostałymi moder-

nizacjami napędzanymi środkami z UE. Budownictwo 

jest więc jednym z tych sektorów, który wpłynął najsil-

niej na końcowy wzrost Bibby MSP Index.

PRODUKCJA

Wskaźnik cząstkowy dla producentów wyniósł  

52,8 pkt. i spadł o 2,4 pkt. w stosunku do poprzed-

niego wrześniowego pomiaru. Największy wpływ na 

spadek prognozowanej kondycji firm ma zakładana 

mniejsza sprzedaż (17,6 pkt.). Przedsiębiorcy dzia-

łający w szeroko definiowanym sektorze produkcji 

spodziewają się mniejszej liczby zamówień i równo-

cześnie zapowiadają redukcje zatrudnienia. Nie będą 

to jednak drastyczne cięcia etatów – spadek bowiem 

wynosi 0,5 pkt. 

3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
PRODUKCJA  52,8 pkt (3 F)
   55,2 pkt. (2 F)
   62,8 pkt. (1 F)

Płynność
13,3
13,3

15,7

9,4
9,9

11,6

17,6
19,7

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

21

5,6
5,1
5,8

6,8
7,3

8,7
Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
BUDOWNICTWO   54,8 pkt (3 F)
   52,3 pkt. (2 F)
   51,8 pkt. (1 F)

Płynność
14,4

12,3
14

11,1
13

9,6
16,3

15,4

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

16,5

5,5
4,1

3,6

7,5
6,9

8,1
Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011
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3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
USŁUGI   57,7 pkt (3 F)
   50,8 pkt. (2 F)
   60,3 pkt. (1 F)

Płynność
15,2

13,1
14,2

9,3
9,2

11,4

20,5
15,8

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

19,7

4,8
5,5
5,8

8,0
7,2

9,2
Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

USŁUGI 

Dużego wzrostu portfela zamówień w nadchodzą-

cych miesiącach spodziewają się firmy świadczące 

usługi. Oprócz transportu, żadna badana branża nie 

prognozuje, tak znacząco lepszej sprzedaży (wzrost  

do 20,5 pkt.). Poprawy spodziewają się też usługo-

dawcy w obszarze płynności i zatrudnienia (odpo-

wiednio 15,2 pkt. i 8 pkt.). 

W sumie wskaźnik cząstkowy dla usług wynosi  

57,5 pkt. czyli o całe 7 pkt. więcej, niż w poprzednim 

pomiarze. 

TRANSPORT 

Poprawy w najbliższych sześciu miesiącach spodziewa 

się też branża transportowa. Indeks cząstkowy wyniósł 

57,4 pkt. i jest wyższy o 6,2 pkt. w porównaniu do 

poprzedniego pomiaru. Największy wpływ na wysoki 

„skok” wskaźnika branży transportowej ma obszar 

zamówień. Branża spodziewa się mocnego wzrostu 

portfela zamówień. Wskaźnik cząstkowy pikuje aż do 

20,2 pkt. Równocześnie firmy transportowe zakładają 

poprawę płynności i zmniejszenia poziomu zadłuże-

nia. Mimo dobrych prognoz branża transportowa nie 

zamierza zwiększać zatrudnienia a nawet informuje 

o możliwych zwolnieniach (7,4 pkt. wobec 9 pkt.  

w poprzednim pomiarze). 

3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
TRANSPORT  57,4 pkt (3 F)
   51,2 pkt. (2 F)
   58,5 pkt. (1 F)

Płynność
13,6

9,8
14

10
12,3

9,2

20,2
12,3

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

20,5

6,3
7,8

6

7,4
9

8
Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011
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HANDEL 

Firmy reprezentujące handel wykazują się zasadni-

czo stabilnością i kolejne 6 miesięcy nie zapowiada 

istotnych zmian. Całkowity wskaźnik dla handlu 

nieznacznie wzrósł o 1,6 pkt. do obecnych 54,8 pkt. 

Spodziewana jest nieco lepsza sprzedaż – wzrost  

o 1,5 pkt. 

Poziom inwestycji, zatrudnienia i zadłużenia 

ma się kształtować na podobnym poziomie, jak  

w poprzedniej, drugiej fali badania.

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA 

Przedsiębiorcy reprezentujący działalność klasyfi-

kowaną, jako pozostała, podobnie jak pół roku temu, 

najbardziej obawiają się przyszłych 6 miesięcy. 

Ogółem wskaźnik dla tej branży spadł z poziomu 

57,5 pkt. do 49,6 pkt. – to najniższy dotychczasowy 

wynik wskaźnika cząstkowego odkąd prowadzony jest 

pomiar. Powodem tak niskiej oceny przyszłości jest 

głównie spadek oczekiwanych zamówień w kolejnych 

miesiącach (14,5 pkt. wobec 19,3 pkt.). 

Przypomnijmy, że firmy klasyfikowane w tej kate-

gorii obejmują bardzo szeroki zakres działalności 

i są to m.in. przedsiębiorstwa prywatne zajmujące 

się ochroną zdrowia, kulturą, rozrywką, prywatne 

placówki edukacyjne, firmy zajmujące się rybactwem, 

łowiectwem, działalnością komunalną, badawczo 

rozwojową czy wydobywczą.

3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
HANDEL   54,8 pkt (3 F)
   53,2 pkt. (2 F)
   56,7 pkt. (1 F)

Płynność
14,4

12,9
14,3

9,8
10,8

10,5

18,2
16,7

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

18,7

5,1
5,4
5,2

7,2
7,4
8

Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

3 FALA 04.2012

WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE DLA BIBBY MSP INDEX
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTALA 49,6 pkt (3 F)
   57,5 pkt. (2 F)
   59,0 pkt. (1 F)

Płynność
12,1

14,1
19,8

11
10,3
10,5

14,5
19,3

Poziom 
zadłużania

Zamówienia
(sprzedaż)

Inwestycje

28,5

5,2
5,8

6,3

6,9
8

11,5
Zatrudnienie

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011
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3. Kondycja finansowa małych i średnich firm

JAKI ODSETEK MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM DOŚWIADCZA PROBLEMU OPÓŹNIONYCH PŁATNOŚCI?

 • Z problemem opóźnienia zapłaty za usługę lub 

sprzedane wyroby regularnie spotyka się abso-

lutna większość małych i średnich przedsiębiorców.  

Ich odsetek w najnowszym pomiarze wzrósł do 82,7%.  

W poprzedniej fali badania wynosił niewiele mniej,  

bo 80,4%, a rok temu w analogicznym okresie 70% 

badanych potwierdzało, że nie jest im obcy taki problem.  

Skala zjawiska jest zatem nie tylko znaczna, ale też 

utrzymuje się trend wzrostowy do płacenia po terminie. 

KIEDY PŁATNOŚĆ TRAKTOWANA JEST JAKO  

„OPÓŹNIONA”?

 • W praktyce „płatność opóźniona” to dla ponad 61% 

badanych płatność, której nie ma na koncie firmowym 

miesiąc lub dłużej. W tej grupie 31,8% zaczyna działać 

w sprawie ściągnięcia należności dokładnie po upły-

wie miesiąca, kolejne 14,4% badanych jest skłonna 

czekać dwa miesiące i wtedy podejmuje działania 

wobec kontrahenta, a 15,3% po trzech miesiącach 

zaczyna działania. 

 • Przedsiębiorcy definiujący płatność, jako opóź-

nioną wcześniej, niż po upływie miesięcy są w mniej-

szości i stanowią łącznie 26,9% badanych (w tym 

gronie 18% badanych zalicza płatność do puli opóź-

nionych po upływie dwóch tygodni, natomiast 8,9% 

badanych po tygodniu). 

Czy w ostatnich 6 m-cach spotkali się Państwo
z problemem opóźnienia opłaty za usługę, za sprzedane

wyroby? Dane %, n=450

Tak
82,7

Nie
16,2

Odmowa
podania 0,9

Nie wiem
trudno
powiedzieć
0,2%

Kiedy faktura zaczyna być kwali�kowana, jako opóźniona?
Dane %, n=450

> 7 dni to opóźnienie 8,9

> 14 dni to opóźnienie

> 30 dni to opóźnienie

> 60 dni to opóźnienie

> 90 dni to opóźnienie

Inne czynniki decydują o działaniu

Nie dotyczy, nie mamy takich kłopotów

Nie wiem trudno powiedzieć

Odmowa podania

18,0
31,8

14,4

15,3

2,4

4,4

4,2
0,4
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 • Niewielki odsetek 2,4 proc. firm wskazuje, że nie może jednoznacznie określić czasu, od którego  

definiuje się fakturę, jako opóźnioną. Przedsiębiorcy mówią w tym wypadku o indywidualnym traktowaniu 

każdej „przeterminowanej należności” i podejmowaniu działań w różnym czasie zależnie od typu kontra-

henta, od jego sytuacji, okoliczności, ustaleń. 

JAK KSZTAŁTUJE SIĘ SKŁONNOŚĆ DO SIĘGNIĘCIA  

PO ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE?

 • Ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych, 

jeśli chodzi o klimat dla prowadzenia działalno-

ści. Szczególnie mocno odczuwali to przedsiębiorcy 

sektora MSP. Zapytaliśmy więc czy zauważono, aby  

w ostatniech 6 miesiącach kontrahenci płacili, 

regularniej czy też płacą gorzej, bądź tak samo jak 

wcześniej? 

 • Większą regularność i poprawę w płatnościach 

zaobserwowało w sumie tylko 7,6% badanych. 

Większość informuje, że kontrahenci płacą tak samo, 

jak wcześniej (54,2%), a 36% ankietowanych twierdzi, 

że należaności płacone są gorzej, czyli nieregularnie.

 • Czy w ostatnich 6 miesiącach łatwo było uzyskać 

małym i średnim firmom finansowanie zewnętrzne? 

Analizując dane tylko dla tych podmiotów, które 

podejmowały aktywność na rzecz uzyskania zewnętrz-

nego wsparcia i mają „świeże doświadczenia” w tym 

obszarze wynika, że – analogicznie do poprzednich fal 

pomiaru - najprościej było otrzymać leasing (90,6%), 

kredyt obrotowy (86,9%) i kredyt inwestycyjny 

(82,2%). Dostępność faktoringu była nieco niższa, 

szczególnie w porównaniu do pozostałcyh form wspar-

cia - 79,1% wskazało, że to łatwe w dostępie narzędzie 

wspierające firmę, ale już 20,9% oceniło, że skorzysta-

nie z oferty faktora nie było proste. 

Łatwo Trudno

Obecnie łatwo czy trudno jest uzyskać takiej �rmie, 
jak Państwa,�nansowanie zewnętrzne? Dane %

[tylko dla �rm, które starały się o zewn. �nansowanie w ostatnich 6 m-cach]

90,6 9,4LEASING n=236

86,9 13,1KREDYT OBROTOWY n=261

82,2 17,8KREDYT INWESTYCYJNY n=174

79,1 20,9FAKTORING n=120

60,8 39,2

44,7 55,3

DOTACJE PAŃSTWOWE n=74

DOTACJE UNIJNE n=123

Czy w ostatnich 6 m-cach opóźnienia w płatnościach nasiliły się
i kontrahenci płacą gorzej, czy lepiej?

Dane %, n=450

36

54,1Płacą tak samo

Płacą gorzej (nieregularnie)

7,6Płacą lepiej (regularnie)

Nie wiem, trudno powiedzieć 2,2
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 • Ciężko jest małym i średnim firmom otrzymać dotację państwową (39,2% wskazań na trudno i 60,8% na 

łatwo), a już najciężej jest według badanych uzyskać dofinansowanie z programów pomocowych Unii Europejskiej. 

Większość, bo ponad 55%. firm, które starały się w ostatnich 6 m-cach o taką pomoc ocenia, że łatwo nie było. 

Co najbardziej utrudniało uzyskanie finansowania małym i średnim firmom w ostatnim półroczu? 

 • W pierwszej kolejności kłopoty z płynnością 

finansową, a w drugiej brak twardych zabezpieczeń.  

Na twarde zabezpieczenia wskazuje 21,2% badanych, 

na kiepską płynność 22,7% Problem płynności wysu-

nął się na pierwszy plan jeśli chodzi o wskazywane 

utrudnienia, w porównaniu do poprzedniego badania. 

 • Dużo rzadziej eksponowanym problemem był brak 

zdolności kredytowej firm. Aktualnie wskazało ją tylko 

7,6% firm. Jeszcze pół roku wcześniej na brak zdolno-

ści kredytowej narzekało 18,1% firm. 

 • Zmalał także odsetek firm mających kłopot w pos-

-taci strat na działalności. Obecnie utrudnienie takie 

wskazało 4,5% badanych, poprzednio ponad 10%. 

 • Kłopot z bieżącym regulowaniem własnych należności, jako utrudnienie przy staraniach o finansowanie 

zewnętrzne podało tym razem 5,3% ankietowanych. Poprzednio, dla porównania, 2,7% badanych sygnalizo-

wało, że ma problem z bieżącym regulowaniem faktur. 

 • Więcej zanotowano również przypadków firm, które przyznawały, że mają zaległości w urzędzie skarbo-
wym, co skutkuje utrudnienianiami w pozyskaniu chociażby kredytu. Obecnie poinformowało o tym proble-
mie 3%, poprzednio tylko 0,7% badanych.

 • Wśród „innych utrudnień” (22,7%) przedsiębiorcy podnosili najczęściej:

 • dużą biurokrację przy pozyskaniu finansowania (stosy papierów, liczne warunki do spełnienia)

 • dużą niepewność w branży, która niesprzyja zadłużaniu

 • wysoki koszt finansowania zewnętrznego (wysokie marże)

 • niepewność sytuacji w Europie, która wpływa na ryzyka produkcji, a te utrudniają pozyskanie zewnętrz-
nego kapitału (są ryzykowne, jeśli eksport się załamie)

Co najbardziej utrudniało uzyskanie �nansowania 
takiej �rmie, jak Państwa? Dane %, n=132

[tylko dla �rm, które wskazały bariery; pominięto odmowy i nie wiem trudno powiedzieć]

Brak twardych zabezpieczeń 21,2

Kłopoty z płynnością

Brak zdolności kredytowej

Strata na działalności

Zaległości w ZUS

Skala �rmy/małe obroty

Krótka działalność �rmy/historia

Kłopoty z bieżącym regulowaniem należności

Obecność w KRD lub innych bazach dłużników

Zaległości w US

Inne

22,7
7,6

4,5

0,8

6,8

1,5

5,3
0,0

3,0

22,7
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3. Co dalej w małych i średnich firmach?  
Prognozy na kolejne 6 m-cy

 • Jakiego kierunku zmian w kondycji małych i śred-

nich firm można się spodziewać w nadchodzących  

6 miesiącach informują wskazania dla pięciu obsza-

rów, obrazujące kondycję MSP tj.: sprzedaż (zamó-

wienia), skala zewnętrznego finansowania, płyn-

ność finansowa przedsiębiorstwa, inwestycje oraz 

zatrudnienie.  

  • Prognozowane są przede wszystkim wzrosty 

sprzedaży w nadchodzących 6 miesiącach, o czym 

informuje aż 38,9% badanych (w poprzeniej fali 

wzrostu w tym obszarze spodziewało się mniej, bo 

33,6% firm). To podstawowy obszar odpowiedzialny 

za wyższy Bibby MSP Index w tej fali badania.

 • Zewnętrzne finansowanie będzie wyższe  

w nadchodzących 6-ciu miesiącach tylko w 10,4% 

firm. To o połowę mniej podmiotów deklarujących 

większą skłonność do sięgania po zewnętrzne środki 

niż w poprzednim badaniu (20%). Powiększyła się 

równolegle grupa firm, które wskazują, że wcale nie 

mają finansowania zewnętrznego z 17,1% do blisko 

30%. w obecnym badaniu. Firmy będą więc starały 

się „napędzać biznes” głównie środkami własnymi, 

czyli wypracowanymi zyskami. 

3 FALA 04.2012

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

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa)

niższa 
(spadnie)

21,1
25,1

14,2

33,3
36,9

30,2

38,9
33,6

47

będzie 
taka sama

wyższa 
(wzrośnie)

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

3 FALA 04.2012

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

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa)

nie dotyczy
(nie mamy zewn.

�nansowania wcale)

10
11,3
11,1

10,4
20

15,8

28,9
17,1

16,2

niższe 
(spadnie)

wyższe
(wzrosnie)

47,3
42,9

52,4

będzie
takie samo

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011
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 • Oczekiwana jest także poprawa płynności finanso-

wej w nadchodzących 6-ciu miesiącach. Spodziewa 

się lepszej płynności 26,4% badanych firm, czyli  

o 10 pkt. proc. więcej, niż jeszcze pół roku temu.

 • Lepsza płynność i spodziewana lepsza sprze-

daż nie idą w parze ze skłonnością do znaczących 

wydatków na inwestycje w najbliższym półroczu.  

W ogóle nie będzie inwestować 23,1% ankietowanych.  

Z kolei o tym, że inwestycje będą realizowane,  

ale będą niższe, niż poprzednio mówi 18% badanych.

 • Stopniał najsilniej odsetek firm deklarujących 

progresję wydatków inwestycyjnych z 27 do 24%. 

 • Oszczędności będą przedsiębiorcy szukać w obszarze zatrudnienia, co zapowiada, że już publikowane 

dane o rosnącej liczbie bezrobotnych w Polsce, będą mieć kontynuację w kolejnych miesiącach. Wprawdzie 

gwałtowych działań redukcyjnych pracodawcy nie planują, ponieważ 66,2% wskazuje, że zatrudnienie będzie 

takie samo. Niemniej do 17,8% wzrósł udział firm, które planują redukowanie etatów w firmie, co wskazuje na 

utrzymanie tendencji do optymalizacji kosztów również poprzez częściową likwidację stanowisk. 

3 FALA 04.2012

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

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa)

niższe 
(spadnie)

17,8
14,9
13,88

14,7
15,1

30,9

66,2
65,8

50,9

będzie 
taka sama

wyższa 
(wzrośnie)

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

3 FALA 04.2012

INWESTCJE w nadchodzących
6 m-cach w �rmie. Dane %, n=450

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa)

nie dotyczy
(wcale nie

inwestujemy)

23,1
9,8

1,8

18
20,4

19,8

24
27,3
27,1

niższe 
(spadną)

wyższe
(wzrosną)

30,4
38,5

42

będą 
takie same

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011

3 FALA 04.2012

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

(pominięto nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa)

pogorszy się
16,3

13,3
10,9

26,4
16

31,1

52,2
57,8

48,7

zostanie
bez zmian

poprawi się

2 FALA 09.2011 1 FALA 04.2011
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7. Metodologia

 • Badanie ilościowe przeprowadzono w dniach 

 20-30.03.2011 roku techniką CATI (wywiady telefo-

niczne) 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, 

zatrudniających do 9 osób.

 • Próba była kontrolowana ze względu na zatrudnie-

nie oraz branżę. 

 • Dominowały firmy posiadające dłuższy staż na 

krajowym rynku. 47,1 proc. próby przypadło na firmy, 

które funkcjonują od 11 do 20 lat. Na firmy najmłod-

sze, działające do 5 lat przypadło 4,2 proc. próby, a w 

tym 0,4 proc. stanowili przedsiębiorcy, którzy mają za 

sobą dopiero roczny staż na rynku. 

 • Respondentami były osoby na stanowiskach 

decyzyjnych: właściciel, dyrektor, prezes, główny 

księgowy, dyrektor finansowy, osoby wskazane jako 

odpowiedzialne (lub współodpowiedzialne) za zarzą-

dzanie firmą. Na każdą badaną firmę przypadał jeden 

respondent. 

 • Czas trwania wywiadu: do 20 minut. 

Czas obecności na rynku badanych �rm (n=450)

39,1

od 11 - 20 lat 47,1

> 21 lat

9,6

0,4

3,8

od 6 - 10 lat

od 1 - 5 lat

< 12 miesięcy

ZATRUDNIENIE W BADANYCH FIRMACH
Dane %, n=450

10 - 49 osób
(mała)

55,6

50 - 249
(średnia)

44,4
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