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OPTYMIZM W FIRMACH MŚP 

Wzrost pozy ty wny ch nastrojów w mikro, mały ch i średnich f irmach,

dobre prognozy  na  ten kwartał oraz lepsze oceny  doty czące kondy cji

f irmy  za kwartał poprzedni – to wy nik najnowszego badania Insty tutu

Keralla Research, który  od dziewięciu lat, co kwartał bada nastroje i

decy zje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.  Reprezentanci small

biznesu inf ormują przede wszy stkim o rosnącej sprzedaży  i większy m

portf elu zamówień, któremu towarzy szą problemy  z pozy skaniem

pracowników. 

Wskaźnik nastrojów KERNA wy niósł w najnowszy m pomiarze minus 52,35 pkt., co daje wy nik lepszy  o 2,52

pkt. kw./kw. Ty m samy m utrwalił się pozy ty wny  trend w nastrojach zarejestrowany  w trzecim kwartale 2017

roku. Największy  wpły w na poziom wskaźnika nastrojów KERNA mają dobre prognozy  odnośnie kondy cji

prowadzonego biznesu na kolejne miesiące. Obecnie 34 proc. reprezentantów f irm MŚP zakłada, że sy tuacja

ekonomiczna ich przedsiębiorstwa poprawi się. Kwartał wcześniej takich głosów by ło o 9 pkt. proc. mniej.

Opty misty czne podejście zgłaszają, co ważne, przedsiębiorcy  niezależnie od rozmiaru zatrudnienia czy  ty pu

działalności. 

Warto odnotować, że nastąpił spadek udziału f irm, w który ch negaty wnie oceniana jest kondy cja ekonomiczna

kraju. Aktualnie ty lko 21 proc. przedsiębiorców sy tuację krajowej gospodarki ocenia jako złą, co jest

najniższy m wy nikiem od 2009 roku, czy li od początku prowadzenia Skanera MŚP Keralla Research. Dla

porównania, rok temu pesy mistów, by ło 43 proc.

Z badania Keralla Research wy nika także, że nastąpił wzrost skłonności inwesty cy jnej wśród mikro, mały ch i

średnich przedsiębiorców. Index ZAIR jest wy ższy  o 3,24 pkt. i wy nosi minus 59,70 pkt. Progresję

odnotowano zwłaszcza w subindeksach doty czący ch inwesty cji  w oprogramowanie i w maszy ny  i technologie.

P

rzedsiębiorców, którzy  inf ormują o planach inwesty cy jny ch w ty m kwartale różnicuje prowadzenie działalności

eksportowej oraz ty p działalności. O inwestowaniu zdecy dowanie częściej mówią eksporterzy  oraz producenci

(niż handel i usługi). Częściej też inwestujący mi będą małe i  średnie f irmy  niż mikro podmioty. Różnice są

istotne staty sty cznie. 

- W tej edy cji pomiaru zgłębiliśmy  moty w wy rażany ch opinii i dopy taliśmy  przedsiębiorców jakie są driv ery

obserwowany ch zmian? Czy  wy nikają one w szczególności z dobrej koniunktury  czy  są raczej rezultatem

wprowadzany ch przez rząd zmian? Większość py tany ch argumentuje, że poprawa zasadniczo nie wiąże się

działaniami rządzący ch, ale jest ef ektem po prostu bardzo dobrej koniunktury, jaką obserwują w kraju i

zagranicą. Takiego argumentu uży ło 96 proc. przedsiębiorców MŚP, którzy  wskazali, że prognozują pozy ty wnie.

Znacznie mniej,  bo co piąty, wiąże polepszenie z ef ektami Programu 500+ (18,5 proc. wskazań). Natomiast

według 14,3 proc. jest lepiej głównie dzięki uzy skiwaniu wy ższy ch marż - komentuje Katarzy na Py dy ch,

General Director Insty tutu Keralla Research

Przedsiębiorcy o zmianach w prawie

Insty tut Keralla Research zapy tał też przedsiębiorców o przepisy, które już weszły  w ży cie lub są w planach.

Intencją by ło sprawdzenie, jak small biznes ocenia kierunek procedowany ch zmian zwłaszcza w kontekście ich

wpły wu na gospodarkę czy  bieżącą działalność biznesu. Czy  przedsiębiorcy  MŚP zauważają  pozy ty wne

ef ekty  implementowany ch zmian prawa gospodarczego? Czy  odnoszą się do nich kry ty cznie sądząc, że ich

wprowadzenie przełoży  się słabo lub wręcz negaty wnie na gospodarkę?  

Największe poparcie wśród reprezentantów f irm MŚP ma koncept zawieszenia ZUS przez pierwsze pół roku i

kolejne dwa lata ulgi w jego płaceniu dla wszy stkich początkujący ch przedsiębiorców. W ty m wy padku aż 85,3

proc. uznało taki pomy sł za pozy ty wny  kierunek zmian w prawie gospodarczy m. Ty lko 8,3 proc. oceniło je

negaty wnie.

Przedsiębiorcom podoba się też uszczelnienie sy temu  podatkowego poprzez odwrócony  VAT w budowlance

czy  kontrole obrotu paliwem. Tego ty pu zmiany  to w opinii 62,1 proc. badany ch bardzo dobra zamiana. Nie

popiera takich zmian 18 proc. f irm. 

Wy soko oceniany  jest zasadniczo Program 500+. Dobre noty  wy stawia mu prawie 56 proc. reprezentantów

f irm MŚP, w ty m ponad 37 proc. mówi, że program zdecy dowanie pozy ty wnie wpły wa na gospodarkę.

Scepty cznie do Programu odnosi się 31,4 proc. badany ch.

Z badania Keralla Research wy nika natomiast, że prawie 47 proc. f irm negaty wnie ocenia wprowadzenie

obowiązku raportowania się przez JPK i jest to głos przede wszy stkim miro f irm. pozy ty wnie odnosi się do

obowiązku 38.4 proc. f irm i w tej grupie dominują przedsiębiorstwa zatrudniające od 10  do 50 osób. 

-Niski poziom aprobaty  w mikro f irmach dla JPK wy nika, jak podkreślano, nie ty le z negowania sensowności

samej idei tej kontroli, ale z uwagi na rzeczy wisty  wzrost kosztu obsługi urzędników. Przedsiębiorca musi

więcej czasu poświecić na wy pełnianie dodatkowy ch dokumentów, co kosztuje go utratę czasu, jaki poświęca

dla klientów albo zmuszony  jest więcej płacić za usługi księgowe. Dla mikro f irm to szczególnie dolegliwy  puzel

do układanki pt. więcej biurokracji – mówi Katarzy na Py dy ch, General Director 
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Split pay ment, czy li wpłacanie VAT na osobne konto bankowe, przez co przedsiębiorca nie może z ty ch

pieniędzy  korzy stać do inny ch celów niż opłata VAT, to w ocenie prawie 60 proc. badany ch negaty wna zmiana

prawa. Taką opinię wy rażają zwłaszcza producenci. Natomiast w opinii  20 proc. f irm to bardzo dobry  kierunek

w zmianie prawa.  

Co ciekawe handel w niedzielę mocno polary zuje przedsiębiorców. Zakazu handlu w niedziele to w sumie dla

46,8 proc. small biznesu dobra decy zja, w ty m 33,3 proc. zdecy dowanie pozy ty wnie odnosi  się do likwidacji

handlu w niedziele. Ale równie liczna, bo 46,1 procentowa grupa przedsiębiorców jest całkiem odmiennego

zdania i twierdzi, że są to złe zmiany, w ty m aż 37,8 proc. uważa je za zdecy dowanie negaty wne dla

gospodarki. 

Rząd inf ormuje również o podwy żkach składek ZUS, poprzez zniesienie limitów, powy żej który ch stawka nie

rośnie. W prakty ce płacona danina ma zależeć od całkowitego wy nagrodzenia pracownika. Tę zmianę w prawie

popiera jedy nie 18 proc. przedsiębiorców, a prawie 54 proc. kry ty kuje, w ty m aż 41 proc. zdecy dowanie

uważa, że to nie dobra zmiana 

Źródło: Insty tut Keralla Research

METODOLOGIA BADANIA SKANER MŚP

Próba: uczestnicy  badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy  dany ch GUS oraz

branżowy ch zestawień bazodanowy ch. Próba ogólnopolska, reprezentaty wna, wy nosi N = 500. Błąd pomiaru

+-4 proc., poziom uf ności 95 proc. Próba oddaje strukturę f irm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia

reprezentację f irm mikro - zatrudniający ch do 9 osób.

W badaniu biorą udział wy łącznie f irmy  pry watne, prowadzące akty wną działalność zarobkową. Respondent:

osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie f irmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel

f irmy, dy rektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dy rektor f inansowy, główny

księgowy, osoba na stanowisku dy rektora lub inne osoby  wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy,

inwesty cje. Jeden respondent - reprezentował jedną f irmę. 

Technika: wy wiady  telef oniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: luty  2018. Badanie prowadzone

jest kwartalnie od 2009 roku.
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