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Szanowni Państwo,

Na takie wiadomości czeka każdy przedsiębiorca. Wzorem powiedzenia „pierwsza jaskółka wiosny nie czyni” przestrzegamy

Kwietniowa edycja naszego

jednak przed stawianiem tezy, że polska gospodarka wycho-

badania przynosi znaczącą

dzi już z kryzysu. Wzrost naszego głównego Indeksu odczytu-

poprawę nastrojów wśród

jemy jako ważną ale jak na razie sezonową zwyżkę nastrojów.

właścicieli małych i średnich

To na ile trwałe będą te pozytywne dziś zmiany, będzie można

przedsiębiorstww.Główny

wnioskować, dopiero po kolejnych, równie pozytywnych, co naj-

wskaźnik

mniej dwóch odczytach naszego Indeksu.

sondażu

Bibby

MSP Index, ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian

Jako faktor finansujący działalność małych i średnich firm chce-

w sektorze MSP wzrósł do poziomu 51,7 pkt. z 41 pkt zanotowa-

my wspierać naszych Klientów w trudnym czasie. Naszym celem

nych w poprzedniej, październikowej edycji.

jest finansowanie możliwie najszerszej grupy przedsiębiorstw –
również tych, które przeżywają okresowe trudności i nie mają

Na obecny poziom indeksu wpłynęły przede wszystkim optymi-

szans na pozyskanie finansowania ze strony banków.

styczne prognozy co do zakładanej sprzedaży, a co za tym idzie
lepszej płynności w branżach produkcyjnej i budowlanej. Cieszy

Czekając na kolejne wyniki naszego Indeksu zapraszam do lek-

również informacja, że co najmniej połowa firm utrzyma inwe-

tury raportu.

stycje na planowanym poziomie, a 66% utrzyma zatrudnienie.
Te pozytywne szacunki powodują, że nastroje przedsiębiorców,
Krzysztof Kuniewicz

w odniesieniu do własnych firm – lecz niestety nie do otoczenia
makroekonomicznego – znacznie się polepszyły.

Dyrektor Generalny Bibby Financial Services
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Nastroje
Część ogólna raportu
w małych i średnich firmach

KLIMAT EKONOMICZY W POLSCE ORAZ KONDYCJA FIRMY – MINIONE 6 MIESIĘCY

Łącznie 78,5 proc. badanych przedsiębiorców oceniło klimat ekonomiczny

Czy klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich 6 m-cach
sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej?
Dane %, n=450
pomiar 10.2012

w Polsce w ostatnich sześciu miesiącach, jako niesprzyjający prowadzeniu
biznesu (suma wskazań zdecydowanie i raczej nie sprzyjał). Jedynie 8 proc.
respondentów było zdania przeciwnego.

W tej edycji pomiaru zanotowano największy odsetek firm, które negatywnie
oceniły przeszły klimat gospodarczy w kraju. W relacji do październikowego
odczytu, to wzrost aż o 15,8 pkt. procentowych, oznaczający, że rośnie grupa
przedsiębiorców, którym bardzo daleko do pochlebnych ocen na temat oto-

pomiar 04.2013

Zdecydowanie sprzyjał

1,3

Raczej sprzyjał

12

7,6

Ani sprzyjał, anie nie sprzyjał

19,6

12,9

Raczej nie sprzyjał

43,8

56,9

Zdecydowanie nie sprzyjał

18,9

21,6

4,4

0,6

Nie wiem, trudno powiedzieć

0,4
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czenia gospodarczego.
Zkolei kondycję własnej firmy, w ciągu minionych 6 miesięcy, przedsiębiorcy ocenili lepiej niż klimat w państwie. Aktualnie mniej, bo 42,7 proc. badanych wskazuje, że sytuacja ich firmy się pogorszyła. Jeszcze pół roku temu.
W październiku, identyczne oceny wystawiało ponad 47 proc. ankietowanych. Wzrósł też odsetek firm dostrzegających pozytywne zmiany w swoim

Czy kondycja ekonomiczna firmy w minionym
półroczu poprawiła się, pogorszyła, była taka sama?
Dane %, n=450
pomiar 10.2012

biznesie, jednak ich udział jest wciąż relatywnie niewielki (14,7 proc).

pomiar 04.2013

 Uzyskane w tym odczycie „odbicie” w nastrojach to głównie zasługa lep-

Pogorszyła się

47,3

42,7

szych ocen kondycji firmy. Jednak szersze spojrzenie, obejmujące cały klimat

Polepszyła się

13,6

14,7

Była taka sama

37,8

41,3

1,3

1,3

ekonomiczny w państwie nie napawa już tak wielu przedsiębiorców optymizmem. Większość z nich jest też zdania, że następne pół roku również
nie przyniesie poprawy.

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Nastroje
Część ogólna raportu
w małych i średnich firmach

KLIMAT EKONOMICZNY W POLSCE ORAZ KONDYCJA FIRMY - PROGNOZY NA KOLEJNE 6 MIESIĘCY

Czy w kolejnych 6 m-cach ogólny klimat ekonomiczny w Polsce będzie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej?
Dane %, n=450

Większość, bo 53,1 proc. przedsiębiorców przewiduje, że przez kolejne

pomiar 10.2012

pomiar 04.2013

6 miesięcy klimat ekonomiczny kraju nie będzie sprzyjał prowadzeniu
biznesu (suma wskazań „zdecydowanie” i „raczej nie będzie sprzyjał”).

Zdecydowanie sprzyjał

0,4

0,2

Raczej sprzyjał

10,2

19,8

Ani sprzyjał, anie nie sprzyjał

16,7

17,6

Raczej nie sprzyjał

44,2

42

(spadek z 23,3 do 11,1 proc. dla wskazania „klimat gospodarczy zdecydowa-

Zdecydowanie nie sprzyjał

23,3

11,1

nie nie będzie sprzyjał”).

Nie wiem, trudno powiedzieć

5,2

9,3

Warto jednak dodać, że wobec poprzedniego pomiaru ubytek pesymistów
dla tego pytania jest spory i wynosi, aż 14,4 pkt. proc. mniej, niż poprzednio

Z kolei co piąty ankietowany prognozuje, że następne miesiące będą sprzy-
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jające (20 proc.). Łącznie to niewiele, jednak także w tej kategorii odpowiedzi, uzyskano wzrost osób pozytywnie zapatrujących się na następne
miesiące. Pół roku wcześniej jedynie 10,2 proc. badanych zakładało polepszenie warunków.

Jak zmieni się kondycja ekonomiczna Państwa firmy
w najbliższym półroczu?
Dane %, n=450
pomiar 10.2012

Najistotniejsze dla całego wyniku, uzyskanego w tej edycji pomiaru jest jednak to, że większość firm spodziewa się poprawy w swojej firmie na kolejne
miesiące w firmie - aż 37,8 proc. przedsiębiorców.

Właściciele przedsiębiorstw oceniają iż, najbliższe pół roku przyniesie polepszenie kondycji ekonomicznej ich firmy. To wzrost wobec poprzedniego
pomiaru o 22,2 pkt. proc., co wskazujące, że przedsiębiorców mówiących
o spodziewanym ożywieniu znajdziemy w każdej badanej branży i w każdym regionie.
Utrzymania status quo w swojej firmie oczekuje 35,1 proc. przedsiębiorców.
To zmiana o 5,1 pkt. proc. in minus wobec odczytu z października 2012.
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pomiar 04.2013

Pogorszy się

32,4

16,7

Polepszy się

15,6

37,8

Będzie taka sama

40,2

35,1

Nie wiem,
trudno powiedzieć

11,8

10,4
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Bibby MSP Index
ujęcie porównawcze (pkt.)

Na podstawie przeprowadzonego w kwietniu tego roku pomiaru na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm, „BIBBY MSP
Index” osiągnął wartość 51,7 pkt. Zetem wzrósł on o 10,7 pkt. wobec po-

100

przedniej fali pomiaru, kiedy zanotowano najniższy dotąd rezultat - 41 pkt.,

90

znacznie poniżej granicznej wartości 50 pkt.

80
70

Wartość Indexu powyżej 50 pkt. to prognostyk polepszenia i wychodzenia
z trudności, które w ostatnich 4 latach uderzyły w większość firm, a istotnie
mocno odbiły się zwłaszcza na małych i średnich przedsiębiorstwach, mniej
odpornych na makroekonomiczne zawirowania.
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Aktualny odczyt wzmacnia poczucie, że rok 2013 nie będzie dla przedsiębiorców okresem traumatycznych wydarzeń.
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1 fala
04.2011

Należy jednak zauważyć, że w analogicznym okresie w roku ubiegłym, także notowano „odbicie” (54,4 pkt.), wówczas podyktowane nadzieją zysków
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wynikających z organizacji imprezy Euro 2012. Polepszenie to miało niestety charakter doraźny, a wynik październikowy nie pozostawiał złudzeń,
że kondycja większości firm MSP jest wciąż w naprawdę bardzo ciężkim stanie.
Bibby MSP Index 2013
ujęcie porównawcze wskaźników cząstkowych (pkt.)

Najnowsza fala przynosi poprawę płynności finansowej firm – wskaźnik
płynności wyniósł aktualnie 13,2 pkt. wobec 9,7 pkt. w poprzednim badaniu.

Bibby MSP Index wzrósł z 41 do 51,7 pkt.
15,3

Równocześnie przedsiębiorcy z sektora MSP nie sięgają chętniej, niż pół roku
temu po finansowanie zewnętrzne i utrzymują zadłużenie firmy na tym samym
poziomie (9,7 pkt.).
Zatrudnienie w MSP zwiększy się również nieznacznie. Wskaźnik dla tego obszaru
wyniósł 7,3 pkt. wobec 6,4 pkt. Właściciele małych i średnich firm wciąż bardzo
ostrożnie inwestują i tak też będzie przez następne pół roku – w tym obszarze
prognozowany jest symboliczny wzrost tylko o 0,2 pkt. do 4,5 pkt.

10,6

płynność
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Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i bardzo cenionym przez światowych inwestorów 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 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.
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Bibby MSP Index

Część ogólna raportu

BUDOWNICTWO

Wskażniki cząstkowe dla Bibby MSP Index
BUDOWNICTWO 38,4 pkt. (4F), 56,1 pkt. (5F)

Wskaźnik dla budownictwa wzrósł z 38,4 do 56,1 pkt. wobec pomiaru sprzed

4 fala 10.2012

6 miesięcy.

5 fala 04.2013

Jak widać, więc branża budowlana mimo trudności w 2012 roku (ostre spadki)
8,4

14,2

ne wzrosty sprzedaży wyrażone 19,8 pkt. wobec 9,8 pkt. sprzed pół roku temu.

Poziom zadłużania

10,7

10,0

Poprawiła się też, co istotne, płynność w branży budowlanej – aktualnie wynosi

Zamówienia (sprzedaż) 9,8

19,8

14,2 pkt. (wzrost o 5,8 pkt.)

Inwestycje

3,9

4,8

Zatrudnienie

5,6

7,3

oraz długiej zimy ma pełen portfel zamówień. Przekłada się to na prognozowa-

Płynność

PRODUKCJA
Wskaźnik cząstkowy dla producentów wyniósł 54,8 pkt. i wzrósł o 14 pkt.
Wskażniki cząstkowe dla Bibby MSP Index
PRODUKCJA 40,8 pkt. (4F), 54,8 pkt. (5F)

w stosunku do poprzedniego pomiaru.

4 fala 10.2012

Największy wpływ na prognozowaną poprawę kondycji producentów ma rów-

5 fala 04.2013

nież zakładana większa sprzedaż (wzrost z 10,8 pkt. do 19 pkt.) oraz poprawa
płynności finansowej (13,9 pkt. aktualnie i 10,4 pkt. w poprzednim pomiarze).
Podobnie, jak w sektorze budowlanym producenci chcą realizować większą
sprzedaż głównie w oparciu o aktualne zasoby. Zatrudnienie wzrośnie tylko
o 1,1 pkt. (z 6,5 pkt. do 7,6 pkt.), a nakłady na inwestycje o 0,8 pkt. (z 4,2 pkt.
do 5 pkt.).

10,4

Płynność

13,9

8,9

9,5

Zamówienia (sprzedaż) 10,8

19,0

Inwestycje

4,2

5,0

Zatrudnienie

6,5

7,6

Poziom zadłużania

USŁUGI
Firmy usługowe najsłabiej ze wszystkich badanych sektorów oceniły nad-

Wskażniki cząstkowe dla Bibby MSP Index
USŁUGI 44,0 pkt. (4F), 45,3 pkt. (5F)

chodzące 6 miesięcy. Wskaźnik drgnął zaledwie o 1,3 pkt.

4 fala 10.2012

5 fala 04.2013

Prognozowana jest nieznacznie lepsza sprzedaż (wzrost wskaźnika cząstkowego o 3 pkt.) i niewiele większe zatrudnienie niż dotychczas (wzrost o 1,7 pkt.
do 7,3 pkt.). Poziom zadłużenia w firmach usługowych zmniejszy się o 3,6 pkt.

Płynność

11,9

(spadek z 11,1 pkt. do 7,5 pkt.) a płynność finansowa – zgodnie z założeniami

Poziom zadłużania

11,1

7,5

usługodawców – będzie identyczna, jak pół roku wcześniej.

Zamówienia (sprzedaż) 11,5

14,5

Inwestycje

4,0

4,1

Zatrudnienie

5,5

7,3

6

11,9

Bibby MSP Index

Część ogólna raportu

TRANSPORT

Wskażniki cząstkowe dla Bibby MSP Index
TRANSPORT 44,7 pkt. (4F), 50,2 pkt. (5F)

Branża transportowa również oczekuje poprawy swojej sytuacji w najbliż-

4 fala 10.2012

szych sześciu miesiącach, choć tu zakładana sprzedaż nie jest tak spekta-

5 fala 04.2013

kularnie wyższa, jak choćby w firmach budowlanych. Wskaźnik cząstkowy
wzrósł z 44,7 pkt. do 50,2 pkt.

11,6

12,7

8,8

11,8

Zamówienia (sprzedaż) 12,4

14,4

Inwestycje

4,6

4,2

Zatrudnienie

7,4

7,1

Płynność

Poprawi się także, wg badanych firm transportowych ich płynność (12,7 pkt.
wobec 11,6 pkt.). Może być to nie tyle efekt poprawy obszaru windykacji firmy, ile większego poziomu zadłużenia zewnętrznego – (wzrost do 11,8 pkt.).
Zarówno prognozowane nakłady na inwestycje, jak i zatrudnienie w firmach

Poziom zadłużania

transportowych będzie nieznacznie niższe, niż pół roku temu.
Wskażniki cząstkowe dla Bibby MSP Index
HANDEL 37,9 pkt. (4F), 50,6 pkt. (5F)

HANDEL

4 fala 10.2012

Wskaźnik dla handlu wyniósł 50,6 pkt., co daje widoczny wzrost o 12,7 pkt.

5 fala 04.2013

Jest to progres na podobnym poziomie, jak w mocno sezonowych branżach, czyli
w budownictwie i produkcji. Obecny pomiar wskazuje, że największy wpływ

Płynność

7,4

13,4

na taką wysokość wskaźnika mają prognozy dotyczące sprzedaży (wzrost z 9,6 pkt.

Poziom zadłużania

9,2

9,7

do 16,5 pkt.) oraz poprawa płynności finansowej firm. Firmy skupione na han-

Zamówienia (sprzedaż) 9,6

16,5

dlu raczej nie planują zatrudniać w najbliższych sześciu miesiącach a wydatki

Inwestycje

5,1

4,4

na inwestycje także ulegną niewielkiemu, ale jednak zredukowaniu (do 4,4 pkt.

Zatrudnienie

6,6

6,7

z 5,1 pkt.).
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
Przedsiębiorcy reprezentujący działalność klasyfikowaną, jako pozostała,

Wskażniki cząstkowe dla Bibby MSP Index
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA 40,1 pkt. (4F), 53,3 pkt. (5F)
4 fala 10.2012

również optymistyczniej patrzą w przyszłość. Wskaźnik z 40,1 pkt., który za-

5 fala 04.2013

rejestrowano w październiku, podniósł się do 53,3 pkt.
To skok o 13,2 pkt. Analogicznie, jak w pozostałych branżach, wpływ na taki re-

Płynność

8,6

zultat ma zakładana znacząco lepsza sprzedaż (wzrost aż do 18,4 pkt. z 10,8 pkt.).

Poziom zadłużania

9,6

9,7

Przedsiębiorcy tej grupy pozytywniej patrzą również na płynność finansową

Zamówienia (sprzedaż) 10,8

18,4

swoich firm, co jest w największym stopniu pochodną spodziewanej lepszej

Inwestycje

4,2

4,4

sprzedaży.

Zatrudnienie

7

7,6

7

13,2

Co dalej w małych i średnich firmach?
Część
ogólna raportu
Prognozy
na kolejne 6 miesięcy

O kierunku zmian w sytuacji małych i średnich firm, których można spodziewać się w nadchodzących 6 miesiącach, informują wskazania dla pię-

Sprzedaż/zamówienia w nadchodzących 6 m-cach w firmie.
Dane %, n=450
pomiar 10.2012

ciu obszarów, obrazujące kondycję MSP tj.: sprzedaż (zamówienia), skala

pomiar 04.2013

zewnętrznego finansowania, płynność finansowa przedsiębiorstwa, inwestycje oraz zatrudnienie.

SPRZEDAŻ
W nadchodzących 6 miesiącach prognozowane są przede wszystkim

Wyższa (wzrośnie)

14,7

39,6

Będzie taka sama

37,6

28,4

Niższa (spadnie)

41,3

24,7

6,4

7,3

Nie wiem,
trudno powiedzieć

duże wzrosty sprzedaży, o czym informuje 39,6 proc. badanych. Gorszej
sprzedaży spodziewa się, co czwarta badana firma (pół roku temu było
to 41,3 proc.). Utrzymania status quo oczekuje 28,4 proc. przedsiębiorców MSP.
ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE

Zewnętrzne finansowanie w nadchodzących 6 m-cach
w firmie. Dane %, n=450
pomiar 10.2012

pomiar 04.2013

Zewnętrzne finansowanie będzie w ponad połowie badanych firm w nadchodzących 6 miesiącach na takim samym poziomie, jak poprzednio (49,6 proc.).
Tylko co dziesiąta firma deklaruje, że zwiększy się finansowanie zewnętrzne.

Płynność

54,2

49,6

Z kolei 12,7 proc. firm informuje, że zamierza obniżyć poziom zaangażowania

Poziom zadłużania

13,6

10,0

zewnętrznego wsparcia. Należy zauważyć, że zwiększył się odsetek przedsię-

Zamówienia (sprzedaż) 16,2

12,7

biorstw, które korzystają wyłącznie z własnych środków finansowych – aktu-

Inwestycje

6,7

13,3

alnie jest ich 14,4 proc., pół roku temu było ich 8,9 proc. To efekt zaostrzonej

Zatrudnienie

8,9

14,4

w ubiegłym roku polityki kredytowej banków wobec MSP oraz niechęć przedsiębiorców do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w sytuacji niePłynność finansowa w nadchodzących 6 m-cach w firmie.
Dane %, n=450

pewności gospodarczej

pomiar 10.2012

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

pomiar 04.2013

Ponad połowa badanych oczekuje, że płynność finansowa ich firm w nadchodzącym półroczu utrzyma się na dotychczasowym poziomie tj. pozostanie
bez zmian (56,4 proc.) Natomiast poprawy płynności oczekuje, aż 22,7 proc.
badanych przedsiębiorców, co stanowi wzrost o 10 pkt. proc. wobec październikowego pomiaru. Równolegle tylko 16,4 proc. firm informuje, że spodziewa
się w najbliższych 6 miesiącach pogorszenia płynności finansowej. Pół roku
temu w takiej sytuacji była co trzecia firma.
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Pozostanie bez zmian 48,2

56,4

Poprawi się

12,7

22,7

Pogorszy się

33,8

16,4

5,3

4,5

6,4

7,3

Nie wiem,
trudno powiedzieć
Nie wiem,
trudno powiedzieć

Co dalej w małych i średnich firmach?
Część
ogólna raportu
Prognozy
na kolejne 6 miesięcy

INWESTYCJE
Ponad 52 proc. ankietowanych zapowiada, że inwestycje będą utrzymane

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

na takim samym poziomie, jak poprzednio, co stanowi wzrost wobec deklara-

pomiar 10.2012

pomiar 04.2013

cji październikowych o 9,1 pkt. proc. O spadkach inwestycji mówi co czwarty
badany - 24,9 proc. (w poprzednim pomiarze, co trzeci badany - 30,4 proc.).
Niestety, wydatki na inwestycje wzrosną tylko w 16,2 proc. badanych firm.
ZATRUDNIENIA
Największe redukcje zatrudnienia MSP ma póki co za sobą. W najbliższym pół-

Będą takie same

43,3

52,4

Wyższe (wzrosną)

17,8

16,2

Niższe (spadną)

30,4

24,9

8,5

6,5

Nie wiem,
trudno powiedzieć

roczu ponad 66 proc. firm chce utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie. Niemal 15 proc. firm deklaruje, że zatrudnienie nawet wzrośnie. Polepszenie sytuacji w obszarze zatrudnienia to głównie efekt planowanego przyrostu
etatów w branży budowlanej i firmach produkcyjnych. Może mieć to jednak
wyłącznie sezonowy charakter, a co za tym idzie nie oznacza trwałej, tak ocze-

Zatrudnienie w nadchodzących 6 m-cach
w firmie. Dane %, n=450
pomiar 10.2012

pomiar 04.2013

kiwanej, poprawy.
62

66

Wyższe (wzrosną)

10,2

14,9

Niższe (spadną)

24,7

17,6

3,1

1,1

Będą takie same

Nie wiem,
trudno powiedzieć

9

Metodologia

Część ogólna raportu

Badanie ilościowe przeprowadzono w dniach 08-.22.04.2012 roku techniką

Respondenci ze względu na typ działalności
Dane %, n=450

CATI (wywiady telefoniczne) na próbie n= 450 małych i średnich firm.
Próba ogólnopolska, reprezentatywna, błąd pomiaru +- 4% przy poziomie

Produkcja (przemysł)

25,6

Budownictwo

16,9

Handel hurtowo-detaliczny

16,9

Usługi (w tym działalność
finansowa, turystyczna.)

15,6

Działalność pozostała

12,9

Próba była kontrolowana ze względu na zatrudnienie oraz branżę.

Transport

12,1

Dominowały firmy posiadające dłuższy staż na krajowym rynku. 42,7 proc.

Bibby MSP Index 2013 www.keralla.pl

ufności 95%.
Badaniem objęto firmy małe i średnie zatrudniające od 10 do 249 osób.
Pomiar nie obejmował firm mikro, zatrudniających do 9 osób.

próby to firmy, które funkcjonują od 11 do 20 lat. Firmy najmłodsze, działające
do 5 lat stanowiły 7,3 proc. próby, a w tym 2,2 proc. stanowili przedsiębiorcy,
którzy mają za sobą dopiero roczny staż na rynku. Ponad 33 proc. to firmy,

Respondenci ze względu na lokalizację firmy
Dane %, n=450

działające już ponad dwie dekady na rynku.
REGION Wschodni

22

REGION Północny

19,8

REGION Płn-Zachodni

16,4

dzialne (lub współodpowiedzialne) za zarządzanie firmą. Na każdą badaną firmę

REGION Centralny

14,9

przypadał jeden respondent.

REGION Południowy

13,3

REGION Płd-Zachodni

13,6

Respondentami były osoby na stanowiskach decyzyjnych: właściciel, dyrektor,
prezes, główny księgowy, dyrektor finansowy, osoby wskazane jako odpowie-

Czas trwania wywiadu: do 20 minut.
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