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Spadek  nastrojów wśród przedsiębiorców - badanie  Keralla  Research w IV  kw.

2016

Bardzo spadły  nastroje przedsiębiorców  reprezentujący ch sektor mikro, mały ch i średnich firm w

Polsce w  ty m kwartale.  O  ile podsumowanie kwartału trzeciego wy pada nie najgorzej,  to na

końcówkę  roku  firmy  prognozują  zdecy dowane  pogorszenie  kondy cji  krajowej  gospodarki.

Skłonność biznesu MŚP do inwesty cji w  najbliższy ch miesiącach jest również niew ielka – wy nika

z najnowszego badania Insty tutu Keralla Research, który  od siedmiu lat, co kwartał monitoruje

nastroje i plany  zakupowe przedsiębiorców  MŚP w  Polsce.

C zwarty  kwartał przy nosi  bardzo  wy raźne  pogorszenie  nastrojów  wśród firm  sektora  MŚP.  Wskaźnik  KERNA  ilustrujący

kierunek zmian, w  obecny m pomiarze wy niósł 66,95 pkt. na minusie, czy li o 13 pkt. mniej w  relacji do ostatniego odczy tu.

Wpły w  na tak uzy skany  wy nik mają przede wszy stkim gorsze oceny  trzeciego kwartału w  odniesieniu do kondy cji krajowej

gospodarki  i  znaczące  obniżenie  prognoz  na  ostatnie  miesiące  bieżącego  roku.  Już  co  trzeci  ankietowany  prognozuje

pesy misty cznie  dla  rozwoju polskiej  gospodarki.  Liczba  przedsiębiorców  oczekujący ch pozy ty wny ch zmian w  najbliższy ch

trzech miesiącach zmniejszy ła się aż o 13 pkt. proc.

- A ktualna  mapa  nastrojów  MŚP  wy gląda  naprawdę  źle.  Tak  fatalny ch  ocen  nie  spodziewaliśmy  się,  zw łaszcza,  że  w

pierwszy ch  miesiącach  tego  roku  mikro  biznes  kreślił pozy ty wne  scenariusze  dla  gospodarki  krajowej,  jak  też  dla  firm.

Ty mczasem końcówka roku wy gląda niczy m ostre cięcie wszelkich złudzeń  - zauważa Katarzy na Py dy ch,  general director

Insty tutu Keralla  Research.  - Kumulacja  serii  groźnie  brzmiący ch zapow iedzi  przekazy wany ch przez rząd od połowy  roku

uzasadnia tak głęboki zw rot w  nastrojach MŚP. Utrzy manie podatku V A T na ty m samy m poziomie, już odczuwalny  wzrost

kosztów  prowadzenia firmy  i zapow iedź rady kalnego podniesienia podatku dla firm poprzez wprowadzenie jednej daniny  na

rzecz ZUS, NFZ i fiskusa, to ty lko część informacji, które najwy raźniej mocno zrew idowały  ocenę warunków  do prowadzenia

biznesu w  Polsce, szczególnie wśród mikro przedsiębiorców .

Z badania Keralla Research wy nika też, że w iększej  sprzedaży  i poprawy  koniunktury  spodziewają się w  zasadzie głównie

firmy  handlowe, co zdaje się by ć efektem uruchomionego przez rząd programu „Rodzina 500 plus”. Również GUS, w  swej

cy klicznej  publikacji  doty czącej  koniunktury  informuje  o  utrzy mujący ch się  pomy ślny ch prognozach sprzedaży  w  handlu.

Natomiast reprezentanci pozostały ch branż nie przejaw iają prakty cznie żadnego opty mizmu.

Warto zw rócić uwagę, że ostatni kwartał roku cechuje też stosunkowo niska, jak  na ten czas, skłonność przedsiębiorców  do

inwestowania. Wobec ostatniego pomiaru Index ZA IR wzrósł sy mbolicznie o 0,80 pkt. i wy nosi minus 59,40 pkt. Kupować

będą głównie firmy  zatrudniające 50 – 249 pracowników  oraz przedsiębiorstwa z branży  transportowej i hotelarskiej. O bszary ,

w  które  już dziś planowane są  wy datki to: nowe maszy ny ,  ich modernizacja,  samochody  do uży tku firmowego,  a  także

oprogramowanie  i nowe meble.  Podobnie,  jak  w  przy padku ostatniego pomiaru,  inwesty cji nie  przew idują  głównie  mikro

firmy .

Próba:  uczes tnicy  badania  to  m ikro, m ałe  i  ś rednie  przeds iębiors twa, losowane  z  bazy  danych GUS oraz  branżowych zes tawień bazodanowych.

Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynos i N =  600. B łąd pom iaru +-4 proc., poz iom  ufnośc i 95 proc. Próba oddaje s trukturę f irm  MŚP w Polsce.

Badanie uwzględnia reprezentację f irm  m ikro - zatrudniających do 9 osób.

W badaniu biorą udz iał wyłącznie f irm y prywatne, prowadzące aktywną dz iałalność zarobkową.

Respondent:  osoba  odpowiedz ialna  lub  współodpowiedz ialna  za  zarządzanie  f irm ą.  Najczęśc iej  właśc ic iel,  współwłaśc ic iel  f irm y,  dyrektor

zarządzający, wspólnik, prezes , wiceprezes , cz łonek zarządu, dyrektor f inansowy, główny ks ięgowy, osoba na s tanowisku dyrektora lub inne osoby

wskazane, jako odpowiedz ialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent - reprezentował jedną f irm ę.

Technika: wywiady telefoniczne wspom agane kom puterowo (CATI). Realizacja: paźdz iernik/lis topad 2016.

Badanie prowadzone jes t kwartalnie od 2009 roku.
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