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Co prognozują przedsiębiorcy?

Prognozy  przedsiębiorców  są opty misty czne. 34
proc. reprezentantów  firm MŚP zakłada, że
sy tuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa
popraw i się.

Sektor MŚP: ocena IV kw. 2017 i prognoza I kw. 2018

Jest  lepiej.  Przynajmniej  jeżeli  chodzi  o  badane  przez
Instytut  Keralla  Research  nastroje  towarzyszące
przedstawicielom sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Najnowszy  odczyt wskaźnika KERNA  pokazał wartość o 2 ,52
pkt. wyższą niż przed kwartałem. Pozytywnej  zmianie  uległa
również  skłonność  do  inwestowania  -  obrazujący  ją  indeks
ZA IR  osiągnął poziom  59 ,70  pkt.  na  minusie,  co  względem
poprzedniego notowania oznacza wzrost rzędu 3 ,24  pkt.

Przed nami najnowsza fala cy klicznego, cokwartalnego badania, któremu
Insty tutu Keralla Research poddaje nastroje panujące w  mikro, mały ch i
średnich  firmach.  Bieżąca  analiza  wskazuje  na  wzrost  pozy ty wnego
nastaw ienia  wśród badany ch.  Respondenci mów ią  przede  wszy stkim  o
rosnącej sprzedaży  i w zrostach w  zamów ieniach. W tej beczce miodu jest

jednak  i  ły żka  dziegciu  -  coraz  w iększy m  problemem  staje  się  ry nek  pracownika,  a  konkretnie  pozy skanie
wy kwalifikowany ch kadr.

Jak wskazuje najnowsze badanie, ostatni pomiar wskaźnik nastrojów  KERNA  pokazał minus 52,35 pkt., tj. o 2,52 pkt.
w ięcej  niż  w  poprzednim  kwartale.  Mamy  zatem  do  czy nienia  z  utrwaleniem  się  trendu  rozpoczętego  w  trzecim
kwartale  2017  roku.  Najw iększy  wpły w  na  poziom  wskaźnika  nastrojów  KERNA  mają  dobre  prognozy  odnośnie
kondy cji prowadzonego biznesu na kolejne miesiące. O becnie 34 proc. reprezentantów  firm MŚP  zakłada, że sy tuacja
ekonomiczna  ich  przedsiębiorstwa  popraw i  się.  Kwartał  wcześniej  takich  głosów  by ło  o  9  pkt.  proc.  mniej.
O pty misty czne podejście zgłaszają, co ważne, przedsiębiorcy  niezależnie od rozmiaru zatrudnienia czy  ty pu działalności.

Warto odnotować, że nastąpił spadek udziału firm, w  który ch negaty wnie oceniana jest kondy cja ekonomiczna kraju.
A ktualnie 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 w zrost skłonności inwesty cy jnej wśród mikro, mały ch i średnich
przedsiębiorców . Index ZA IR jest wy ższy  o 3,24 pkt. i wy nosi minus 59,70 pkt. Progresję odnotowano zw łaszcza w
subindeksach doty czący ch inwesty cji w  oprogramowanie i w  maszy ny  i technologie. Przedsiębiorców , którzy  informują
o planach inwesty cy jny ch w  ty m  kwartale  różnicuje  prowadzenie  działalności eksportowej  oraz ty p działalności.  O
inwestowaniu  zdecy dowanie  częściej  mów ią  eksporterzy  oraz  producenci  (niż  handel  i  usługi).  C zęściej  też
inwestujący mi będą małe i średnie firmy  niż mikro podmioty . Różnice są istotne staty sty cznie.
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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 zw łaszcza  w  kontekście  ich wpły wu na
gospodarkę czy  bieżącą działalność biznesu. C zy  przedsiębiorcy  MŚP zauważają pozy ty wne efekty  implementowany ch
zmian prawa gospodarczego? C zy  odnoszą się do nich kry ty cznie sądząc, że ich wprowadzenie przełoży  się słabo lub
w ręcz negaty wnie na gospodarkę?

Największe poparcie wśród reprezentantów firm 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  praw ie  gospodarczy m.  Ty lko  8,3  proc.  oceniło  je
negaty wnie.
Przedsiębiorcom  podoba  się  też  uszczelnienie  sytemu  podatkowego  poprzez  odwrócony  V A T  w
budow lance 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. firm.

Wysoko oceniany jest zasadniczo Program 500+. Dobre noty  wy staw ia mu praw ie 56 proc. reprezentantów
firm MŚP, w  ty m ponad 37 proc. mów i, 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  wynika  natomiast,  że  prawie  47  proc.  firm  negatywnie  ocenia
wprowadzenie obow iązku raportowania się przez JPK i jest to głos przede wszy stkim miro firm. pozy ty wnie odnosi się
do obow iązku 38.4 proc. firm i w  tej grupie dominują przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 50 osób.

Split payment, czy li wpłacanie V A T  na osobne konto bankowe, przez co przedsiębiorca nie może z ty ch pieniędzy
korzy stać do inny ch celów  niż opłata V A T, to w  ocenie praw ie 60 proc. badany ch negaty wna zmiana prawa. Taką
opinię wy rażają zw łaszcza producenci. Natomiast w  opinii 20 proc. firm to bardzo dobry  kierunek w  zmianie prawa.

przedsiębiorców  jakie  są  drivery  obserwowanych  zmian?  Czy  wynikają  one  w
szczególności z dobrej koniunktury czy są raczej rezultatem wprowadzanych przez
rząd zmian? Większość pytanych argumentuje, że poprawa zasadniczo nie wiąże
się działaniami rządzących, ale jest efektem po prostu bardzo dobrej koniunktury,
jaką  obserwują  w  kraju  i  zagranicą.  Takiego  argumentu  użyło  96  proc.
przedsiębiorców  MŚP,  którzy  wskazali,  że  prognozują  pozytywnie.  Znacznie
mniej,  bo  co  piąty,  wiąże  polepszenie  z  efektami  Programu  500+  (18,5  proc.
wskazań).  Natomiast  według  14,3  proc.  jest  lepiej  głównie  dzięki  uzyskiwaniu
wyższych marż - komentuje Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla
Research.

“

-Niski poziom aprobaty w mikro firmach dla JPK wynika, jak podkreślano, nie
tyle z negowania sensowności samej idei tej kontroli, ale z uwagi na rzeczywisty
wzrost kosztu obsługi urzędników. Przedsiębiorca musi więcej czasu poświecić na
wypełnianie dodatkowych dokumentów, co kosztuje go utratę czasu, jaki poświęca
dla klientów albo zmuszony jest więcej płacić za usługi księgowe. Dla mikro firm
to  szczególnie  dolegliwy  puzel  do  układanki  pt.  więcej  biurokracji  –  mówi
Katarzyna Pydych, General Director.

“
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handlu w  niedziele.  A le równie liczna,  bo 46,1 procentowa grupa przedsiębiorców  jest całkiem odmiennego zdania i
tw ierdzi, że są to złe zmiany , w  ty m aż 37,8 proc. uważa je za zdecy dowanie negaty wne dla gospodarki.

Rząd informuje również o podwy żkach składek ZUS, poprzez zniesienie limitów , powy żej który ch stawka nie rośnie. W
prakty ce płacona danina ma zależeć od całkow itego wy nagrodzenia pracownika. Tę zmianę w  praw ie popiera jedy nie
18 proc.  przedsiębiorców ,  a  praw ie  54 proc.  kry ty kuje,  w  ty m  aż 41 proc.  zdecy dowanie  uważa,  że  to nie  dobra
zmiana

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).

Realizacja: luty  2018. Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.

Keralla Research
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