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Sektor MŚP: ocena I kw. 2019 i prognoza II kw. 2019
Poleć Zarejestruj się, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.

2019-05-15 12:31

Jest gor zej. P r zynajmniej jeżeli chodzi o badane pr zez
Instytut
Ker alla
Resear ch
nastr oje
towar zyszące
pr zedstawicielom sektor a małych i śr ednich pr zedsiębior stw.
Najnowszy odczyt wskaźnika KERNA pokazał war tość o 3 ,9 2
pkt. niższą niż pr zed kwar tałem. Negatywnej zmianie uległa
r ównież skłonność do inwestowania - obr azujący ją indeks
ZA IR osiągnął poziom 6 2 ,4 7 pkt. na minusie, co względem
popr zedniego notowania r ównież oznacza spadek.
Jak już w spomniano w e w stępie, mierzący nastroje w skaźnik KE RN A
zaliczy ł w najnow szy m pomiarze spadek o 3,92 pkt. kw artał do kw artału.
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. N egaty w ne przew idy w ania odnośnie najbliższy ch trzech miesięcy formułują przede w szy stkim
firmy trudniące się handlem. N iezby t obiecująco prezentują się rów nież prognozy doty czące kondy cji w łasnego biznesu.
O becnie prześw iadczenie o ty m, że będzie gorzej tow arzy szy 15,6 proc. badany ch. Dla porów nania, w sty czniu br.
pesy miści stanow ili 12 proc. ankietow any ch. C o w ięcej, kurczy się rów nież grono opty mistów zakładający ch lepsze
czasy dla w łasnej firmy - w pozy ty w ny ch nastrojach pozostaje już ty lko 26 proc. przedsiębiorców w obec 34,4 proc. w
pierw szy m kw artale br.
Spadek nastrojów MŚP © pixarno Fotolia.com

P rzy okazji najśw ieższej edy cji badania jego autorzy postanow ili zapy tać rów nież o ocenę najnow szy ch rządow y ch
rozw iązań, obow iązujący ch od 1 sty cznia 2019 roku.

“

„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”.

Jedy nie 5,4 proc. firm sektora M Ś P negaty w nie postrzega możliw e skutki w prow adzony ch zmian. W ich ocenie
zw iększą one koszt prow adzenia działalności oraz i tak nadmierną już biurokrację.
Wy niki badań „S kaner M Ś P ” za drugi kw artał informują też o spadku planów inw esty cy jny ch na najbliższe 3 miesiące.
W porów naniu do poprzedniego kw artału, Index ZA IR, obniży ł się o 4,67 pkt. i w y nosi 62,47 pkt. N ajw iększy spadek
planow any ch w y datków odnotow ano w subindeksie doty czący m zatrudniania pracow ników , choć jeszcze kw artał
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Szczegółowe dane:
Prognoza na drugi kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA
W relacji do pomiaru w pierw szy m kw artale, w zrósł odsetek firm spodziew ający ch się pogorszenia sy tuacji
ekonomicznej kraju. A ktualnie negaty w nie prognozuje 32,6 proc., co
w porów naniu z analogiczny m okresem ubiegłego roku oznacza w zrost kry ty czny ch opinii o 12,8 pkt. proc. N ajczęściej
o gorszej kondy cji informują firmy handlow e. O dsetek firm prognozujący ch popraw ę sy tuacji polskiej gospodarki
rów nież spadł do 17,8 proc. (regres o 1,2 pkt. proc. kw ./kw .).
P r ognoza na dr ugi kwar tał –
GO SP O DA RKA KRA JO WA
Względem I kw artału w zrósł odsetek firm
spodziew ający ch się pogorszenia sy tuacji
ekonomicznej kraju.
fot. mat. prasowe

Prognoza na drugi kwartał – WŁASNA FIRMA
W bieżący m odczy cie notujemy rów nież w zrost udziału przedsiębiorstw spodziew ający 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 spodziew ający ch się polepszenia
sy tuacji ekonomicznej w łasnej firmy . P ozy ty w ne nastroje w ty m obszarze ma obecnie ponad 26 proc. badany ch.
P r ognoza na dr ugi kwar tał – WŁA SNA
FIRM A
Widać w zrost udziału przedsiębiorstw
spodziew ający ch się pogorszenia sy tuacji
ekonomicznej w łasnego biznesu.
fot. mat. prasowe

Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA
U dział przedsiębiorstw oceniający ch pozy ty w nie sy tuację ekonomiczną kraju w ostatnim kw artale pozostaje na
poziomie 13 proc. N a polepszenie kondy cji krajow ej gospodarki istotnie częściej w skazują usługodaw cy , co ich różni
głów nie od firm handlow y ch.
O cena popr zedniego kwar tału GO SP O DA RKA KRA JO WA

fot. mat. prasowe

U dział przedsiębiorstw oceniający ch
pozy ty w nie sy tuację ekonomiczną kraju w
ostatnim kw artale pozostaje na poziomie 13
proc.
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S y mbolicznie przy by ło firm, które kondy cję w łasnego biznesu w pierw szy m kw artale 2019 roku podsumow ują
pozy ty w nie. A ktualnie grupa opty mistów stanow i 14,6 proc. (w zrost
o 1,0 pkt. proc. kw ./kw .). Jednocześnie w ięcej przedsiębiorców , niż rok temu w analogiczny m okresie, podsumow ało
pierw szy kw artał negaty w nie – pesy mistów jest aktualnie 24,6 proc., rok temu by ło to 16,2 proc.
O cena popr zedniego kwar tału WŁA SNA FIRM A
S y mbolicznie przy by ło firm, które kondy cję
w łasnego biznesu w pierw szy m kw artale 2019
roku podsumow ują pozy ty w nie.
fot. mat. prasowe

Wskaźnik KERNA
Wskaźnik nastrojów KE RN A w y niósł w aktualny m odczy cie 64,17 pkt. na minusie, co w relacji do pomiaru w ubiegły m
kw artale oznacza spadek o 3,92 pkt. Wskaźnik jest rów nież niższy od uzy skanego w analogiczny m okresie w 2018 roku
(regres o 1,88 pkt.).N a niższej w artości w skaźnika zaw aży ły przede w szy stkim słabe prognozy przedsiębiorców
doty czące sy tuacji ekonomicznej kraju na nadchodzący , drugi kw artał 2019 roku. A ktualnie 32,6 proc. firm spodziew a
się pogorszenia krajow ej gospodarki, podczas gdy kw artał temu pesy mistów by ło 25,8 proc. (progresja o 6,8 pkt. proc.
kw ./kw .). W nadchodzący ch trzech miesiącach badani spodziew ają się rów nież niekorzy stny ch zmian dla w łasnego
biznesu (w zrost o 3,6 pkt. proc. kw ./kw .).

INDEX ZAIR
Index ZA IR obrazujący skalę zakupów prow adzony ch przez firmy M Ś P oparty jest na w skazaniach o w y datkach na
inw esty cje i rezy gnacji z planów zakupow y ch na dany kw artał
w firmie. O dczy t w y ników w tej edy cji badania, w relacji do pierw szego kw artału, spadł do -62,47 pkt., co oznacza
mniejszą skłonność firm M Ś P do inw esty cji w drugim kw artale 2019 roku.F irmy , które zamierzają w y datkow ać,
najczęściej deklarują inw esty cje w środki trw ałe: maszy ny i technologie, oprogramow anie, firmow ą flotę oraz
nieruchomości.
P rzedsiębiorcy py tani są o decy zje doty czące inw esty cji w odniesieniu do obszarów : platforma e-commerce, maszy ny i
technologie, pojazdy służbow e, oprogramow anie, nieruchomości, szkolenia nieobow iązkow e pracow nicze, reklama,
zatrudnianie pracow ników .
Infor macje o badaniu
P róba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstw a, losow ane z bazy dany ch G U S oraz branżow y ch
zestaw ień bazodanow y ch. P róba ogólnopolska, reprezentaty w na, w y nosi N = 500. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom
ufności 95 proc. P róba oddaje strukturę firm M Ś P w P olsce. Badanie uw zględnia reprezentację firm mikro zatrudniający ch do 9 osób.

W badaniu biorą udział w y łącznie firmy pry w atne, prow adzące akty w ną działalność zarobkow ą.
Respondent: osoba odpow iedzialna lub w spółodpow iedzialna za zarządzanie firmą. N ajczęściej w łaściciel,
w spółw łaściciel firmy , dy rektor zarządzający , w spólnik, prezes, w iceprezes, członek zarządu, dy rektor finansow y ,
głów ny księgow y , osoba na stanow isku dy rektora lub inne osoby w skazane, jako odpow iedzialne za rozw ój, zakupy ,
inw esty cje. Jeden respondent reprezentow ał jedną firmę.
Technika: w y w iady telefoniczne w spomagane komputerow o (C A TI) z pełną kontrolą pomiaru. Realizacja: marzeckw iecień 2019.
Badanie prow adzone jest kw artalnie od 2009 roku.
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