
Zarejestruj się, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.Poleć 2019-05-15 12:31

Spadek nastrojów MŚP © pixarno -
Fotolia.com

Sektor MŚP: ocena I kw. 2019 i prognoza II kw. 2019

Jest  gorzej.  Przynajmniej  jeżeli  chodzi  o  badane  przez
Instytut  Keralla  Research  nastroje  towarzyszące
przedstawicielom sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Najnowszy  odczyt wskaźnika KERNA  pokazał wartość o 3 ,92
pkt. niższą  niż przed kwartałem. Negatywnej  zmianie  uległa
również  skłonność  do  inwestowania  -  obrazujący  ją  indeks
ZA IR  osiągnął poziom  62 ,47  pkt.  na  minusie,  co  względem
poprzedniego notowania również oznacza spadek.

Jak  już wspomniano we  wstępie,  mierzący  nastroje  wskaźnik  KERNA
zaliczy ł w  najnowszy m pomiarze spadek o 3,92 pkt. kwartał do kwartału.
Za  taki obrót spraw  w  najw iększy m  stopniu odpow iadają  firmy ,  które
przew idują  pogorszenie  się  sy tuacji  gospodarczej  w  naszy m  kraju.
Jeszcze  w  sty czniu  pesy miści  stanow ili  25,8  proc.  badany ch,  dziś  ten

odsetek sięga 32,6 proc. Negaty wne przew idy wania odnośnie najbliższy ch trzech miesięcy  formułują przede wszy stkim
firmy  trudniące się handlem. Niezby t obiecująco prezentują się również prognozy  doty czące kondy cji w łasnego biznesu.
O becnie prześw iadczenie o ty m, że będzie gorzej  towarzy szy  15,6 proc. badany ch. Dla porównania, w  sty czniu br.
pesy miści stanow ili 12 proc.  ankietowany ch. C o w ięcej,  kurczy  się również grono opty mistów  zakładający ch lepsze
czasy  dla w łasnej firmy  - w  pozy ty wny ch nastrojach pozostaje już ty lko 26 proc. przedsiębiorców  wobec 34,4 proc. w
pierwszy m kwartale br.

Przy  okazji najśw ieższej  edy cji badania jego autorzy  postanow ili zapy tać również o ocenę najnowszy ch rządowy ch
rozw iązań, obow iązujący ch od 1 sty cznia 2019 roku.

Jedy nie  5,4  proc.  firm  sektora  MŚP  negaty wnie  postrzega  możliwe  skutki  wprowadzony ch  zmian.  W ich  ocenie
zw iększą one koszt prowadzenia działalności oraz i tak nadmierną już biurokrację.

Wy niki badań „Skaner MŚP” za drugi kwartał informują też o spadku planów  inwesty cy jny ch na najbliższe 3 miesiące.
W porównaniu do poprzedniego kwartału, Index ZA IR, obniży ł się o 4,67 pkt. i wy nosi 62,47 pkt. Najw iększy  spadek
planowany ch  wy datków  odnotowano  w  subindeksie  doty czący m  zatrudniania  pracowników ,  choć jeszcze  kwartał

„Chodzi  o  Pakiet  MŚP,  czyli  zbiór  ponad  40  zmian  w  prawie  podatkowym  i
gospodarczym,  w  myśl  których  przedsiębiorcy  mają  możliwość  między  innymi
rozliczenia straty podatkowej do 5 mln PLN, skrócenia terminu uprawniającego
wierzyciela  do  korzystania  z  ulgi  na  „złe  długi”  w  VAT  czy  wliczenia
wynagrodzenia  małżonka  w  koszty  uzyskania  przychodu.  Z  naszego  badania
wynika, że blisko 29 proc. respondentów uważa ten kierunek zmian za pozytywny
– mówi Jolanta Banaś, analityk Instytutu Keralla Research. - Przedsiębiorcy, a w
szczególności  zatrudniający  50-249  pracowników,  liczą  przede  wszystkim  na
poprawę płynności finansowej. Z kolei mikro podmioty spodziewają się, że koszty
prowadzenia działalności dzięki tego typu zmianom nieco spadną”.
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Prognoza na drugi kwartał –
GOSPODA RKA  KRA JOWA

Względem I kwartału wzrósł odsetek firm
spodziewający ch się pogorszenia sy tuacji
ekonomicznej kraju.

fot. mat. prasowe

Prognoza na drugi kwartał – WŁA SNA
FIRMA

Widać wzrost udziału przedsiębiorstw
spodziewający ch się pogorszenia sy tuacji
ekonomicznej w łasnego biznesu.

fot. mat. prasowe

Ocena poprzedniego kwartału -
GOSPODA RKA  KRA JOWA

Udział przedsiębiorstw  oceniający ch
pozy ty wnie sy tuację ekonomiczną kraju w
ostatnim kwartale pozostaje na poziomie 13
proc.

Szczegółowe dane:

Prognoza na drugi kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA

W  relacji  do  pomiaru  w  pierwszy m  kwartale,  wzrósł  odsetek  firm  spodziewający ch  się  pogorszenia  sy tuacji
ekonomicznej kraju. A ktualnie negaty wnie prognozuje 32,6 proc., co
w  porównaniu z analogiczny m okresem ubiegłego roku oznacza wzrost kry ty czny ch opinii o 12,8 pkt. proc. Najczęściej
o  gorszej  kondy cji  informują  firmy  handlowe.  O dsetek  firm  prognozujący ch  poprawę  sy tuacji  polskiej  gospodarki
również spadł do 17,8 proc. (regres o 1,2 pkt. proc. kw ./kw .).

Prognoza na drugi kwartał – WŁASNA FIRMA

W bieżący m  odczy cie  notujemy  również  wzrost  udziału  przedsiębiorstw  spodziewający ch  się  pogorszenia  sy tuacji
ekonomicznej w łasnego biznesu na kolejne 3 miesiące (progres
o 3,6 pkt. proc. kw ./kw .). O  8 pkt. proc. kw ./kw . zmniejszy ł się też udział podmiotów  spodziewający ch się polepszenia
sy tuacji ekonomicznej w łasnej firmy . Pozy ty wne nastroje w  ty m obszarze ma obecnie ponad 26 proc. badany ch.

Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA

Udział  przedsiębiorstw  oceniający ch  pozy ty wnie  sy tuację  ekonomiczną  kraju  w  ostatnim  kwartale  pozostaje  na
poziomie 13 proc. Na polepszenie kondy cji krajowej  gospodarki istotnie częściej  wskazują usługodawcy , co ich różni
głównie od firm handlowy ch.
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Ocena poprzedniego kwartału -
WŁA SNA  FIRMA

Sy mbolicznie przy by ło firm, które kondy cję
w łasnego biznesu w  pierwszy m kwartale 2019
roku podsumowują pozy ty wnie.

Sy mbolicznie  przy by ło  firm,  które  kondy cję  w łasnego  biznesu  w  pierwszy m  kwartale  2019  roku  podsumowują
pozy ty wnie. A ktualnie grupa opty mistów  stanow i 14,6 proc. (wzrost
o 1,0 pkt. proc. kw ./kw .). Jednocześnie w ięcej przedsiębiorców , niż rok temu w  analogiczny m okresie, podsumowało
pierwszy  kwartał negaty wnie – pesy mistów  jest aktualnie 24,6 proc., rok temu by ło to 16,2 proc.

Wskaźnik KERNA

Wskaźnik nastrojów  KERNA  wy niósł w  aktualny m odczy cie 64,17 pkt. na minusie, co w  relacji do pomiaru w  ubiegły m
kwartale oznacza spadek o 3,92 pkt. Wskaźnik jest również niższy  od uzy skanego w  analogiczny m okresie w  2018 roku
(regres  o  1,88  pkt.).Na  niższej  wartości  wskaźnika  zaważy ły  przede  wszy stkim  słabe  prognozy  przedsiębiorców
doty czące sy tuacji ekonomicznej kraju na nadchodzący , drugi kwartał 2019 roku. A ktualnie 32,6 proc. firm spodziewa
się pogorszenia krajowej gospodarki, podczas gdy  kwartał temu pesy mistów  by ło 25,8 proc. (progresja o 6,8 pkt. proc.
kw ./kw .).  W nadchodzący ch trzech miesiącach badani spodziewają  się  również niekorzy stny ch zmian dla  w łasnego
biznesu (wzrost o 3,6 pkt. proc. kw ./kw .).

INDEX ZAIR

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. O dczy t wy ników  w  tej edy cji badania, w  relacji do pierwszego kwartału, spadł do -62,47 pkt., co oznacza
mniejszą  skłonność firm  MŚP  do  inwesty cji  w  drugim  kwartale  2019  roku.F irmy ,  które  zamierzają  wy datkować,
najczęściej  deklarują  inwesty cje  w  środki  trwałe:  maszy ny  i  technologie,  oprogramowanie,  firmową  flotę  oraz
nieruchomości.

Przedsiębiorcy  py tani są o decy zje doty czące inwesty cji w  odniesieniu do obszarów : platforma e-commerce, maszy ny  i
technologie,  pojazdy  służbowe,  oprogramowanie,  nieruchomości,  szkolenia  nieobow iązkowe  pracownicze,  reklama,
zatrudnianie pracowników .

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  = 500. 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) z pełną  kontrolą  pomiaru.  Realizacja: marzec-
kw iecień 2019.

Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.
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