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Bibby MSP Index
Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i 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 obszarówtakich jak: sprzedaż (zamówienia),
inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy.
Wartość Bibby MSP Index:
> 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm
< 50 pkt. to prognoza kryzysu, na skutek pogarszającej się kondycji firm.
Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania.
Uznano bowiem, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne
finansowanie (poziom zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich
firmach dużo poważniejszą, niż w korporacjach, relatywnie mniej
narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy
nadmiernym wzrostem zadłużenia.
W przypadku MŚP 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 wśród MŚP.
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Od kwietnia 2013 r. występuje tendencja
wzrostowa dla wartości Indexu, co wskazuje
na stopniową poprawę kondycji firm.

Wartość Bibby MSP Index
70

Bibby MSP Index, wskaźnik ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej
prawdopodobne kierunki zmian w polskich małych i średnich firmach,
podwyższył się w kwietniu 2015 roku do 58 pkt. Index osiągnął tym samym
drugą najwyższą wartość od 2012 r.
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Wzrost Bibby MSP Index (z 53 pkt. w październiku ub. roku) wynika
głównie z lepszych prognoz przedsiębiorców w obszarze zamówień dla
większości branż.
Biorąc pod uwagę zasadniczo lepsze prognozy na kolejne miesiące należy
się spodziewać, że trzeci kwartał b.r. przyniesie utrwalenie tego
pozytywnego trendu w kondycji firm, co daje podstawę do oczekiwania,
że również w końcówce tego roku utrzyma się wzrost Indexu, a tym samym
polepszenie sytuacji ekonomicznej całego sektora MŚP.
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Wskaźnik cząstkowy dla budownictwa wzrósł do 58,4 pkt., co przekłada się
na znaczący, bo 13,8 punktowy wzrost, który jest równocześnie największym
spośród wszystkich badanych branż.
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ten skok jest prognozowana
znacznie lepsza sprzedaż, ale też oczekiwana poprawa płynności, zakładany
wzrost zatrudnienia i niewielka, ale większa skłonność do działań
inwestycyjnych.
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Przedstawiciele branży budowlanej
są największymi optymistami.
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W sektorze produkcyjnym prognozowane
jest zwiększenie poziomu sprzedaży.
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Wskaźnik cząstkowy dla producentów wzrósł nie tak spektakularnie,
jak w przypadku firm budowlanych, lecz o 4,5 pkt. w stosunku
do poprzedniego, jesiennego pomiaru.
Podobnie jednak, jak w branży budowlanej, największy wpływ na zwyżkę
wartości wskaźnika ma prognozowane zwiększenie poziomu sprzedaży
oraz polepszenie płynności i wzrost zatrudnienia. Zwiększył się też
wskaźnik dotyczący inwestycji.
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Firmy usługowe również lepiej prognozują na nadchodzące sześć miesięcy.
Wskaźnik cząstkowy dla usługodawców wyniósł 60,5 pkt., co daje wzrost
o 8 pkt.
Analogicznie do poprzednio omawianych branż, również usługodawcy
zakładają lepszą sprzedaż i równocześnie polepszenie płynności finansowej,
wzrostu skali zatrudnienia oraz nieco większego poziomu zadłużenia.
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Firmy usługowe przewidują polepszenie
płynności finansowej i wzrost sprzedaży.
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Transport to jedyna branża, dla której
prognozy są negatywne.
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W branży transportowej wskaźnik cząstkowy wyniósł jedynie 48,8 pkt.
i jest to jedyna branża, w której przedsiębiorcy niestety spodziewają
się przede wszystkim raczej spadku sprzedaży (w relacji do jesieni
ub. roku), a jednocześnie prognozują pogorszenie płynności i mniej
inwestycji.
Branża transportowa zakłada również spadki w obszarze zatrudnienia.
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Wskaźnik dla handlu wyniósł 63,4 pkt., co daje wzrost w porównaniu
do jesiennego pomiaru o 11 pkt. Najbardziej wzrośnie prognozowana
sprzedaż w najbliższych 6 miesiącach, a także zatrudnienie.
Przedsiębiorcy zajmujący się handlem prognozują lepszą płynność
finansową i nieznacznie większe inwestycje niż pół roku wcześniej.
Wzrośnie też nieco poziom zadłużenia w porównaniu do poprzedniego
pomiaru.
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Przedsiębiorcy zajmujący się handlem
zakładają przede wszystkim wzrost w obszarze
sprzedaży.
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Właściciele firm z branż ujętych w działalność
pozostałą prognozują minimalny wzrost
płynności finansowej.
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Wskaźnik cząstkowy dla firm reprezentujących działalność klasyfikowaną,
jako pozostała wyniósł 53,6 pkt. i jest nieznacznie niższy od tego, który
zarejestrowano jesienią o 1,1 pkt.
Zmniejszą się zamówienia i sprzedaż w kolejnych sześciu miesiącach
w firmach prowadzących działalność pozostałą, natomiast zatrudnienie oraz
płynność finansowa ulegnie symbolicznej poprawie.

Ocena klimatu ekonomicznego
w Polsce w ostatnim półroczu
Czy klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich 6 miesiącach
sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej?
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Klimat ekonomiczny w Polsce został przez ponad 35 proc. przedsiębiorców
oceniony pozytywnie, tzn. w ich ocenie sprzyjał prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services,
komentuje to w ten sposób:
- Zazwyczaj wiosną nastroje przedsiębiorców są lepsze niż w końcówce
roku. Ostatnio efekt ten był wzmocniony przez obawy przedsiębiorców
o zaostrzenie konfliktu na Ukrainie i pogorszenie relacji handlowych
z Rosją. Teraz wielu już oswoiło się z sytuacją, zdobyło nowe rynki zbytu,
nowe kontrakty i stąd większy optymizm.
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Rośnie odsetek przedsiębiorców zadowolonych
z klimatu gospodarczego w Polsce.

Prognozy zmian klimatu
ekonomicznego w Polsce
Czy w kolejnych 6 miesiącach ogólny klimat ekonomiczny
w Polsce będzie sprzyjał prowadzeniu działalności
gospodarczej?
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W najbliższym półroczu przedsiębiorcy
spodziewają się zmian na lepsze.
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Aż 43,5 proc. przedsiębiorców spodziewa się korzystnych zmian w sytuacji
ekonomicznej kraju w nadchodzących miesiącach. Tymczasem jeszcze
w październiku ub. roku tak wypowiadało się raptem 28,6 proc. badanych.
Również inne wskaźniki, prezentowane na poprzednich stronach,
sygnalizują wyraźną poprawę nastrojów i oczekiwanie zmian na lepsze,
zarówno w całej gospodarce, jak i w firmach.
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Metodologia
Badanie ilościowe przeprowadzono w dniach 23-30.04.2015 roku techniką
CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowokwotowej próbie n= 450 małych i średnich firm.
Czas trwania wywiadu: do 15 minut.

Zatrudnienie w badanych firmach

Próba ogólnopolska, reprezentatywna, błąd pomiaru +- 4% przy poziomie
ufności 95%; kontrolowana ze względu na zatrudnienie oraz branżę.

50 - 249
(średnia)
44%

Badaniem objęto firmy małe i średnie zatrudniające od 10 do 249 osób.
Pomiar nie obejmuje firm mikro, zatrudniających do 9 osób.
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Dane % dla N=450

Respondenci ze względu na typ działalności
Transport
Działalność pozostała
Usługi

Respondentami są osoby na stanowiskach decyzyjnych: właściciel,
współwłaściciel, dyrektor, prezes, główny księgowy, dyrektor finansowy,
osoby wskazane, jako odpowiedzialne (lub współodpowiedzialne)
za zarządzanie firmą.
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Jedną firmę reprezentuje w badaniu jeden respondent.
Badanie prowadzone jest dwa razy w roku: po pierwszym kwartale roku
(w kwietniu) oraz po trzecim kwartale (w październiku).
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W strukturze próby dominują firmy posiadające dłuższy staż na rynku.
32 proc. próby to firmy, które funkcjonują od 11 do 20 lat. Firmy
najmłodsze, działające do 5 lat stanowią 1 proc. próby. 63,6 proc. to firmy,
działające ponad 21 lat, czyli z dużym doświadczeniem w prowadzeniu
biznesu.

Bibby Financial Services Sp. z o.o. należy do finansowej części, istniejącej
od 1807 roku, brytyjskiej firmy Bibby Line Group Ltd.. Ponad dwustuletnie
doświadczenie oraz najwyższe standardy zarządzania pozwoliły Bibby Line
Group uplasować się w ścisłej czołówce w każdym z obszarów jej działalności.
Swoje biura mamy w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Irlandii, USA,
Kanadzie, Australii, Indiach, Niemczech, Czechach i Słowacji.
W Polsce jesteśmy obecni od 2002 roku. Pracujemy w trzech oddziałach
w: Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały
kraj. Ścisła współpraca z firmą macierzystą zapewnia dostęp
do najlepszych rozwiązań – obsługując polskich klientów Bibby Financial
Services wykorzystuje najpewniejsze i najskuteczniejsze strategie
zarządzania finansami z całego świata. Jesteśmy w pełni niezależni
od banków.
Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego
międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group.

www.bibbyfinancialservices.pl
Bezpłatna infolinia 0 800 224 229

