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Nastroje wśród przedsiębiorców wciąż
słabe © Andrey Popov - Fotolia.com

Sektor MŚP: ocena IV kw. 2016 i prognoza I kw. 2017

Nie jest najlepiej. Przynajmniej  jeżeli chodzi o badane przez
Instytut  Keralla  Research  nastroje  towarzyszące
przedstawicielom sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Najnowszy  odczyt wskaźnika KERNA  wskazuje  wprawdzie  na
lekką  ich  poprawę,  ale  humory  w  biznesie  mimo  to
pozostawiają  wiele  do  życzenia.  A ż  43%  badanych
negatywnie  ocenia  kondycję  gospodarczą  naszego kraju. T o
jeden z najgorszych wyników od 2013  roku.

Grono pesy mistów  sukcesy wnie rośnie. Z dany ch zebrany ch przez Keralla
Research  wy nika,  że  od  trzeciego  kwartału  minionego  roku  odsetek
przedsiębiorców  źle oceniający ch sy tuację gospodarczą w  naszy m kraju
podskoczy ł aż o 18,5 pkt. proc., osiągając ty m samy m 43 proc. Gorszego
wy niku nie  zanotowano  już  od  czterech lat.  Jednocześnie  zauważalnie

kurczy  się rzesza opty mistów , którzy  formułują pozy ty wne opinie na temat kondy cji krajowej gospodarki. O becnie jest
ich ty lko 8,6 proc.

O  przy szłości sektor MŚP  mów i z dość dużą powściągliwością, prognozując jednak, że ten kwartał przy niesie poprawę

Sektor  MŚP  niezbyt  dobrze  ocenia  również  własną  kondycję.  Co  czwarty
respondent przyznaje, że miniony kwartał zaowocował pogorszeniem sytuacji w
firmie. To oznacza wzrost o 12,4 pkt proc. kw./kw. – mówi Izabella Młynarczyk,
analityk  rynku  Keralla  Research.  –  Badanie  pokazuje  również,  że  o  niezbyt
korzystnej  sytuacji  w kraju  przekonani  są  przede wszystkim usługodawcy oraz
pracodawcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników.

“

Sektor MŚP: ocena IV kw. 2016 i prognoza I kw. 2017 - eGospodarka.pl - Raporty i prognozy http://www.egospodarka.pl/139870,Sektor-MSP-ocena-IV-kw-2016-i-prognoza-I-kw-2017,1,39...

1 z 5 2017-03-27 15:25



Czytaj także:

-  Polskie  firmy ,  czy li  opty mizm

kontrolowany

-  Polscy  przedsiębiorcy  mocno  odczuwają

zmiany  w  podatkach

zarówno w  odniesieniu do firmy ,  jak  i całej  gospodarki.  I  to w łaśnie  ten umiarkowany  opty mizm  przełoży ł się  na
delikatny  wzrost wskaźnika  nastrojów .  O statni pomiar KERN  pokazał minus 64,66,  a  w ięc podniósł się  o 2,29 pkt
kw ./kw .

O dwrotnie zachował się obrazujący  skalę zakupów  prowadzony ch przez sektor MŚP Index ZA IR, który  pikował o 4,40
pkt.  i wy nosi minus 63,80 pkt.  i w  relacji do pomiaru w  poprzednim kwartale jest gorszy  o 4,40 pkt.  Spadła w ięc
skłonność MŚP  do  inwestowania.  W tej  fali  pomiaru  przedsiębiorców  py tano  o  skłonność do  inwesty cji  w  ośmiu
obszarach zakupowy ch. Niemal w  każdy m z nich w  relacji do poprzedniego kwartału badani planują mniej inwesty cji.
Najbardziej  ograniczone  zostaną  wy datki zw iązane  z zakupem  nowego oprogramowania  (spadek  o 24,3 pkt.) oraz
działaniami marketingowy mi (regresja na poziomie 23,7 pkt.).

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI Z BADANIA

Przybywa  firm  gorzej  oceniających
kondycję gospodarki w perspektywie
ex-post

 Od  trzeciego  kwartału  2016  roku  rośnie  liczba przedstawicieli firm sektora MŚP,
którzy gorzej oceniają sytuację gospodarczą w Polsce (wzrost o 18,5 pkt. proc.).
W  aktualnym pomiarze  kondycję ekonomiczną Polski negatywnie  ocenia 43,0  proc.
przedsiębiorców  i jest  to  jeden z najsłabszych wyników  od drugiego  kwartału 2013
roku.

 Na niekorzystną sytuację w  kraju  wskazują przede  wszystkim usługodawcy oraz
firmy zatrudniające 10 – 49 pracowników.

 Od  trzeciego  kwartału  ubiegłego  roku  sukcesywnie  topnieje  odsetek
przedsiębiorców  pozytywnie  oceniających  kondycję  krajowej  gospodarki.  Wówczas
optymistów było 20,2 proc., natomiast w lutowym pomiarze jest ich jedynie 8,6 proc.

Przedsiębiorcy  słabo ocenili też kondy cję swojej firmy  w  czwarty m kwartale

 W  relacji do ostatniego pomiaru więcej reprezentantów  sektora MŚP negatywnie
ocenia sytuację w  firmie.  Zdaniem co  czwartego  badanego  minione  trzy  miesiące
przyniosły pogorszenie kondycji firmy – co oznacza wzrost aż o 12,4 pkt proc. kw./kw.
Porównując jednak aktualny wynik do analogicznego okresu w 2016 roku to odsetek
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niezadowolonych przedsiębiorców jest  tylko nieznacznie wyższy (o 2,9 pkt. proc.). Co
wynika  z  faktu,  że  zazwyczaj  czwarty  kwartał  jest  najsłabiej  oceniany  przez
przedsiębiorców.

 Negatywnie miniony kwartał podsumowują głównie małe firmy.

 W  aktualnym odczycie  na poprawę sytuacji prowadzonej działalności wskazywało
15,2  proc.  badanych,  czyli  o  6,6  pkt.  proc.  mniej  niż  w  poprzednim  kwartale.
Analizując  r/r  grupa  przedsiębiorców  pozytywnie  oceniających  kondycję  własnego
biznesu zmniejszyła się o 2,9 pkt. proc.

 Najbardziej optymistyczne postawy reprezentują średnie firmy.

Przedsiębiorcy  spodziewają się polepszenia kondy cji polskiej gospodarki w  pierwszy m kwartale

 Mimo  negatywnej  oceny  sytuacji  krajowej  gospodarki,  blisko  co  piąty  badany
prognozuje  polepszenie  kondycji ekonomicznej w  Polsce  w  pierwszym kwartale.  W
poprzednim  pomiarze  optymistyczny  scenariusz  przewidywało  11,7  proc.
przedsiębiorców, a w analogicznym okresie w 2016 roku – 16,7 proc.

 O 9,3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek przedsiębiorców  zakładających pogorszenie
krajowej gospodarki. W  poprzednim odczycie pesymistów  było 31,3 proc., natomiast
aktualnie jest ich 22 proc.

 Co  ciekawe,  jeśli  chodzi  o  prognozy  dotyczące  sytuacji  ekonomicznej  kraju
przedstawiciele  firm zakładają podobny scenariusz bez względu na zatrudnienie  oraz
branżę, w której działają.

Przedsiębiorcy  zakładają poprawę kondy cji firmy  w  pierwszy m kwartale

 W  nadchodzących  trzech  miesiącach  27,6  proc.  badanych  spodziewa  się
korzystnych  zmian  w  firmie.  Aktualnie  optymistyczny rozwój wydarzeń  zakłada 27,6
proc.  badanych  i jest  to  o  7,4  pkt  proc.  więcej  przedsiębiorców  niż  w  ostatnim
odczycie.

 O polepszeniu informują przede wszystkim firmy średnie.

 Od  trzeciego  kwartału  2016  roku  coraz  więcej  przedsiębiorców  spodziewa  się
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pogorszenia kondycji firmy. W relacji do odczytu z III i IV kw. ubiegłego roku, wzrost
pesymistów wynosi odpowiednio: 5,3 pkt. proc. i 1,4 pkt. proc.

 Złe nastroje panują głównie wśród firm usługowych.

WSKAŹNIK KERNA – spadł do minus 66,95 pkt.

Wskaźnik  nastrojów  przedsiębiorstw  KERNA  wy niósł 64,66 pkt.  na  minusie.  Wobec ostatniego odczy tu oznacza  to
poprawę o 2,29 pkt. M imo wzrostu negaty wny ch ocen minionego kwartału, na niew ielką poprawę nastrojów  wpły nęły
przede wszy stkim korzy stne prognozy  sy tuacji ekonomicznej  Polski oraz kondy cji firmy  na nadchodzący  kwartał.  Z
opty mizmem w  przy szłość patrzą głównie przedsiębiorcy  zatrudniający  50 – 249 pracowników . Reprezentanci ty ch firm
dobrze  oceniają  również  ostatnie  trzy  miesiące  we  w łasny m  biznesie.  Złe  nastroje  panują  głównie  wśród  mały ch
przedsiębiorstw .

INDEX ZAIR – wzrósł do – 59,40 pkt.

Index ZA IR obrazujący  skalę zakupów  prowadzony ch przez sektor MŚP  oparty  jest na wskazaniach o wy datkach na
inwesty cje i rezy gnacji z planów  zakupowy ch na dany  kwartał w  firmie. W tej edy cji badania odczy t INDEXU  ZA IR
wy niósł 63,80 pkt. na minusie i w  relacji do pomiaru w  poprzednim kwartale jest gorszy  o 4,40 pkt. W tej fali pomiaru
przedsiębiorców  py tano o skłonność do inwesty cji w  ośmiu obszarach (platforma e-commerce, maszy ny  i technologie,
flota,  oprogramowanie,  nieruchomości,  szkolenia  pracownicze,  działania  reklamowe,  zatrudnienie  nowy ch
pracowników). Niemal w  każdy m z nich w  relacji do poprzedniego kwartału badani planują mniej  inwesty cji. F irmy ,
które zamierzają wy datkować w  pierwszy m kwartale, kupować będą głównie nowe maszy ny , służbowe samochody
oraz oprogramowanie.

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  = 600. 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  2017.
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oprac. : eGospodarka.pl

Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.

Keralla Research
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