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Sektor MŚP: ocena III kw. 2016 i prognoza IV kw. 2016
Poleć Bądź pierwszym znajomym, który to poleca.
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Nie jest źle. 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 wskazuje na minus
5 3 ,9 5 pkt. Za ten wynik odpowiadają w znacznej mier ze
dobr e oceny kondycji fir m i r odzimej gospodar ki. Na uwagę
zasługuje r ównież obr azujący skłonność do inwestycji Index
ZA IR, któr y - pomimo spadku względem ostatniego badania ciągle znajduje się na bar dzo wysokim poziomie.
Wśród przedsiębiorców panuje optymizm
© punghi - Fotolia.com

N ajnow sze badanie Insty tutu Keralla Research dow odzi, że sy tuacja w
polskim biznesie nie w y gląda źle. W trzecim kw artale w śród mikro,
mały ch i średnich firm panow ał spory opty mizm. Jeszcze w kw ietniow y m
pomiarze grono opty mistów liczy ło sobie 9,2 proc., natomiast teraz jest
ich już 20,2 proc. P opraw ę sy tuacji gospodarczej kraju dostrzegają przew ażnie małe i średnie firmy oraz producenci. W
relacji do poprzedniego kw artału poszerzy ła się rów nież rzesza ty ch, którzy oceniają, że w ostatnich trzech miesiącach
popraw ie uległa kondy cja ich firmy - taka deklaracja padła z ust co piątego przedsiębiorcy .

“

- Należy zauważyć, że od początku tego roku z każdym kwartałem ubywa
przedsiębiorców, którzy spodziewają się pogorszenia kondycji ich biznesu. W
pierwszym kwartale pesymistów było 15,8 proc., a teraz już 8,3 proc. Dodatkowo
w trakcie siedmioletnich pomiarów nie odnotowaliśmy tak niskiego odsetka firm,
które informowałyby o spodziewanym pogorszeniu w biznesie – mówi Izabella
Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

W kolejny ch miesiącach przedsiębiorcy M Ś P nie prognozują żadny ch istotniejszy ch zmian w funkcjonow aniu polskiej
gospodarki oraz w sw oim biznesie - w w iększości spodziew ają się utrzy mania status quo i liczą na utrzy manie dobrej
koniunktury .
Z badania Keralla Research w y nika też, że w trzecim kw artale nieznacznie spadła skłonność przedsiębiorców do
inw esty cji. Index ZA IR ilustrujący zmiany w planach zakupow y ch firm w y nosi minus 60,20 pkt. (w relacji do
ostatniego pomiaru spadł o 0,60 pkt.) Warto podkreślić, że nadal jest to bardzo dobry w y nik, a przedstaw iciele sektora
M Ś P chcą w y datkow ać w najbliższy ch trzech miesiącach. Kupow ać będą głów nie firmy produkcy jne, transportow e
oraz zatrudniające 10 – 249 pracow ników . P odjęto decy zje przede w szy stkim o inw estow aniu w oprogramow anie,
nieruchomości, a także remont lokali i pomieszczeń. Zw iększy ć zatrudnienie natomiast istotnie częściej planuje przemy sł.
Trady cy jnie, inw esty cji w trzecim kw artale nie planują mikro firmy .
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KRAJOWA GOSPODARKA W OCENIE MŚP - Przedsiębiorcy lepiej
oceniają kondycję krajowej gospodarki w minionym kwartale
W trzecim kw artale znacząco w rosła liczba przedstaw icieli sektora M Ś P , którzy zauw ażają popraw ę kondy cji polskiej
gospodarki w ostatnim kw artale. Jeszcze w kw ietniow y m pomiarze opty mistów by ło 9,2 proc., natomiast teraz jest ich
20,2 proc. (zw y żka o 11 pkt. proc.).
Korzy stniejszą sy tuację gospodarczą w kraju zauw ażają głów nie małe i średnie firmy oraz producenci i przedsiębiorcy
prow adzący działalność hotelarską.
O 8,7 pkt. proc. spadł odsetek pesy misty czny ch ocen kondy cji polskiej gospodarki w drugim kw artale. Jako gorszą,
sy tuację w kraju ocenił blisko co piąty badany , podczas gdy przed trzema miesiącami, w ten sam sposób odpow iadał,
co trzeci przedsiębiorca.
Kr ajowa gospodar ka w ocenie M SP
P opraw ę kondy cji polskiej gospodarki w
ostatnim kw artale zauw aża już co 5 badany .

fot. mat. prasowe

OCENA KONDYCJI FIRMY - Wzrosła liczba przedsiębiorców, dla których
minione trzy miesiące przyniosły poprawę kondycji firmy
Więcej przedsiębiorców - w relacji do poprzedniego kw artału - ocenia, że kondy cja ich firmy popraw iła się w miniony m
kw artale. Dla co piątego przedsiębiorcy ostatnie trzy miesiące by ły lepsze. To daje w zrost o 3,5 pkt. proc. Warto dodać,
że to najw ięcej zadow olony ch przedsiębiorców od początku 2016 roku.
O pty miści, którzy ostatni kw artał oceniają jako lepszy dla firmy to przede w szy stkim przedstaw iciele branży
handlow ej, którzy – przy pomnijmy , już w poprzednim odczy cie najczęściej kreślili opty misty czne scenariusze dla
sw ojego biznesu na nadchodzące miesiące.
Jednocześnie uby ło przedsiębiorców , w edług który ch, ich firma w drugim kw artale ma się gorzej. N iemniej trzeba
odnotow ać, że tak niskiego odsetka pesy mistów nie by ło od początku prow adzenia badań w śród przedstaw icieli sektora
M Ś P , czy li od 2009 roku.
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O cena kondycji fir my
Dla co piątego przedsiębiorcy ostatnie trzy
miesiące by ły lepsze.

fot. mat. prasowe

PROGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI – Rewolucji w
gospodarce raczej nie będzie. Przedsiębiorcy zakładają stabilizację w
trzecim kwartale
Zdaniem praw ie 49 proc. przedsiębiorców , nadchodzące trzy miesiące nie przy niosą dla krajow ej gospodarki żadny ch
istotny ch zmian. Takie zdanie podziela o 10,2 pkt. proc. w ięcej badany ch w relacji do kw ietniow ego odczy tu. Istotnie
częściej informują o ty m firmy zatrudniające od 50 do 249 pracow ników .
Jednocześnie stopniał odsetek ankietow any ch przew idujący ch, że sy tuacja w P olsce pogorszy się. W relacji do
ostatniego pomiaru oznacza to regres o 2,8 pkt. proc., (w ów czas analogicznie tw ierdziło 23 proc. dziś – 20,2 proc.).
P r ognoza sytuacji gospodar czej P olski
S topniał odsetek ankietow any ch
przew idujący ch, że sy tuacja w P olsce pogorszy
się.

fot. mat. prasowe

PROGNOZY KONDYCJI WŁASNEJ FIRMY - Od początku tego roku z
każdym kwartałem ubywa przedsiębiorców, którzy spodziewają się
pogorszenia kondycji ich biznesu
P odobnie w y gląda sy tuacja jeśli chodzi o prognozy doty czące w łasnej działalności, bow iem w iększość przedsiębiorców
nie przew iduje żadny ch zaw irow ań w firmie w trzecim kw artale. Taki scenariusz, w przeciw ieństw ie do mikro i mały ch
firm, istotnie częściej zakładają średnie przedsiębiorstw a.
W pierw szy m kw artale pesy mistów by ło 15,8 proc., w drugim – 11,2 proc, a w trzecim już 8,3 proc. (spadek o 7,5 pkt.
proc w obec sty czniow ego pomiaru i o 2,9 pkt. proc. w odniesieniu do kw ietniow ego).
N a popraw ę liczą przede w szy stkim w łaściciele zatrudniający od 10 do 49 osób.
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P r ognoza kondycji własnej fir my
W pierw szy m kw artale pesy mistów by ło 15,8
proc., w drugim – 11,2 proc, a w trzecim już
8,3 proc.

fot. mat. prasowe

WSKAŹNIK KERNA – wzrósł do – 53,95 pkt.
Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KE RN A w y niósł 53,95 pkt. na minusie. Wobec ostatniego odczy tu oznacza to
nieznaczny w zrost, bo o 1,48 pkt. Jest to, podobnie jak w kw ietniow y m pomiarze, w y nik zbliżony do uzy skanego
drugim kw artale ubiegłego roku, kiedy to w skaźnik KE RN A osiągnął 54,51 pkt na minusie.
N a w y niku zaw aży ły głów nie bardzo dobre oceny miniony ch trzech miesięcy , zarów no jeśli chodzi o krajow ą
gospodarkę, jak i kondy cję w łasnej firmy . P opraw ę sy tuacji gospodarczej w P olsce, w przeciw ieństw ie do
najmniejszy ch przedsiębiorstw , zauw ażają przede w szy stkim małe i średnie firmy . W prognozach na nadchodzący
kw artał przedsiębiorcy sektora M Ś P nie spodziew ają się żadny ch pow ażniejszy ch zmian w funkcjonow aniu zarów no
w łasnego biznesu, jak i w gospodarce.
Wskaźnik nastr ojów Ker na
Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KE RN A
w y niósł 53,95 pkt. na minusie.
fot. mat. prasowe

INDEX ZAIR – wzrósł do – 60,20 pkt
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. W tej edy cji badania odczy t IN DE XU ZA IR
w y niósł 60,20 pkt. na minusie. U zy skany w y nik w obec poprzedniego jest niższy o sy mboliczne 0,30 pkt. Jednocześnie
w arto podkreślić, że w dalszy m ciągu jest to jeden z najlepszy ch w y ników . Dla porów nania, w ubiegły m roku w
analogiczny m okresie ZA IR uzy skał w y nik minus 75,00 pkt., natomiast w 2014 roku – 66,70 pkt. na minusie. S pośród
12 badany ch obszarów zakupow y ch, w w iększości z nich przedsiębiorcy przejaw iają w iększą skłonność do inw esty cji.
N ajw iększy w zrost doty czy planow any ch remontów hal i pomieszczeń (w zrost z minus 65,9 pkt. do minus 54,6 pkt.)
oraz zakupu now ego oprogramow ania (zw y żka o 10,5 pkt.). Więcej przedsiębiorców zamierza także ponieść w y datki na
infrastrukturę telekomunikacy jną oraz zainw estow ać w sklep internetow y .
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Indeks ZA IR
Indeks 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.
fot. mat. prasowe

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 = 600. 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). Realizacja: sierpień 2016.
Badanie prow adzone jest kw artalnie od 2009 roku.

Keralla Research
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