Bibby MSP Index

Wrzesień 2020 r.

Płynność finansową traci się tylko raz.
Bibby Finacial Services kieruje swe usługi głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym
aspektem dla naszych ekspertów jest wiedza na temat kierunku, w jakim rozwija się ten sektor,
zdefiniowanie potencjalnych trudności w prowadzeniu działalności oraz ocena ogólnej koniunktury
gospodarczej. Badanie Bibby MSP Index prowadzimy już od 9 lat. Dostarcza ono cennych informacji
dotyczących klimatu ekonomicznego oraz sytuacji firm z wybranych branż i regionów.
We wrześniu 2020 r. wskaźnik Bibby MSP index wyniósł 48,1
pkt. Wynik ten jest odbiciem aż o 24,6 pkt. w porównaniu
z danymi z kwietnia tego roku. Warto jednak mieć na uwadze,
że jest to najniższy pomiar od czasu spowolnienia
gospodarczego w 2012 r. Przyczyniła się do niego
z pewnością niepewna koniunktura gospodarcza
spowodowana pandemią oraz utrzymywanie się w firmach
wysokiego poziomu zadłużenia. Tym, co martwi najbardziej,
jest gwałtowny wzrost kontrahentów, którzy nie realizują
swoich zobowiązań na czas.

gospodarki. Kiedy uruchomione zostały działania w ramach
kolejnych Tarcz Antykryzysowych, przedsiębiorcy uznali,
że nie są sami w walce z zupełnie nową rzeczywistością.
Istotne znaczenie miało też odmrożenie gospodarki
w czerwcu 2020 i możliwość powrotu do normalnej – albo
prawie normalnej – działalności gospodarczej.

W kwietniu b.r. ich odsetek wynosił 8 proc. – we wrześniu
było to aż 31 proc. Mimo to wartość aktualnego wskaźnika
pozwala mówić o ostrożnym optymizmie polskich małych
i średnich przedsiębiorców.

Obecny odczyt Bibby MSP Index wskazuje na wciąż
istniejącą niepewność i obawy przed skutkami kolejnej fali
epidemii. A jednak przedsiębiorcy czują się już
zdecydowanie stabilniej niż pół roku temu. 19 proc.
badanych w ramach Bibby MSP Index wciąż obawia się
pogorszenia sytuacji ekonomicznej – bez rozwiązań
wspierających płynność finansową, wiele firm by nie
przetrwało.

Poprawę widać zwłaszcza w zamówieniach i sprzedaży.
Warto jednak pamiętać, że obecny optymizm jest pochodną
pomocy, jaką przedsiębiorcom udzieliło państwo. W marcu
2020 r., kiedy nasz Bibby MSPIndex spadł do historycznego
minimum 23,5 pkt., dominowały obawy o przyszłość
w związku z zamrożeniem

Przedsiębiorcy są widocznie ostrożni, wciąż 26 proc. z nich
uważa, że klimat ekonomiczny raczej nie sprzyja
prowadzeniu firmy. Pandemię można określić
sprawdzianem dla przedsiębiorstw, któremu podołały firmy
odpowiednio zabezpieczone pod kątem trudnej sytuacji
płynnościowej, np. korzystające z faktoringu.

Zapraszam do lektury raportu!
Jerzy Dąbrowski
prezes Bibby Financial Services

Bibby MSP Index wzrósł w stosunku do poprzedniej
fali badania aż o 24,6 pkt..
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Bibby Financial Services od 9 lat bada nastroje
polskich przedsiębiorców, ich sytuację płatniczą oraz
oczekiwania i plany biznesowe.
Na podstawie pomiaru przeprowadzonego we
wrześniu na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie
małych i średnichfirm, Bibby MSP Index osiągnął
wartość 48,1 pkt., co oznacza wzrost w stosunku
do poprzedniej fali badania (aż o 24,6 pkt.).
Jednocześnie, historycznie tak niski odczyt wystąpił
tylko jeden raz, jesienią 2012 roku. Wartości poniżej 50
pkt. są podstawą do wnioskowania, że firmy MŚP
„odbiły”, lecz prognozują dla najbliższe miesiące stan
kryzysu i problemów.

Podniosły się sub-indexy dla każdej badanej branży
niemal w każdym obszarze. Największa poprawa dotyczy
zamówień i sprzedaży oraz przewidywanej poprawy
płynności finansowej.
We wszystkich sektorach widać jednak cenę tej oprawy.
Jest nią wzrost lub utrzymywanie się wysokiego poziomu
zadłużenia. Świadczy to m.in. o szerszym finansowaniu
biznesów zewnętrznymi środkami. Można wnioskować po
jesiennym odczycie, że wielu biznesów już mogłoby nie
być, gdyby nie zewnętrzne wsparcie.
Z badania wynika, że większość firm MŚP zdecydowała
się skorzystać z rozwiązań wspierających płynność
finansową ich biznesu w minionym półroczu,
a najpopularniejsze okazały się dotacje w ramach Tarczy.

Sprawdź jak utrzymać płynność
finansową w firmie >>
Faktoring to nie tylko finansowanie, ale również
bezpieczeństwo sprzedaży: szybkie i proste procedury,
monitoring spłat w pakiecie, możliwość ubezpieczenia
kontrahentów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>
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TRANSPORT NOTUJE POPRAWĘ
PO GŁĘBOKICH KWIETNIOWYCH
SPADKACH

Znacząco, bo o 25,1 pkt. odbił sub-index Bibby MSP dla
branży transportowej. Przewoźnicy prognozują zrosty
na kolejne 6 miesięcy praktycznie w każdym obszarze,
a szczególnej poprawy spodziewają się w zakresie
sprzedaży. Wyjątkiem jest obszar zadłużenia. Tu
niestety przewoźnicy nadal spodziewają się problemów,
o czym świadczy wynik zbliżony do kwietniowego.

USŁUGODAWCY PO TYGODNIACH
ZAMROŻENIA BIZNESU ODBIJAJĄ
NAJSILNIEJ

Usługodawcy, którzy zmuszeni byli wstrzymać świadczenie
usług bądź w najlepszym wariancie przejść na pracę zdalną,
notują rokujący pozytywny wzrost sub-indexu do 49,1 pkt.
Najwięcej obaw wiążą z poziomem zadłużenia. Podobnie jak
pozostali prognozują tu pogorszenie. Natomiast wyraźna
poprawa następuje w zamówieniach, płynności a nawet
w zatrudnieniu.

W HANDLU ZADŁUŻENIE WCIĄŻ
WYSOKIE, ALE SPRZEDAŻ
ODŻYWA

W sektorze handlu, który od połowy marca
w praktyce realizowany był przez obrót
spożywczy, farmaceutyczny i drobnoprzemysłowy, notujemy znacznie lepszy subindex 48,8 pkt. Poprawa występuje przede
wszystkim w sprzedaży i prognozach dla
płynności. Warto zauważyć jednak, że choć
handel prognozuje lepszą płynność, to obszar
zadłużenia pozostaje wysoki.

PRODUKCJA PO RELATYWNIE
NIEWIELKICH SPADKACH NA
JESIEŃ ZAKŁADA POPRAWĘ

Producenci zakładają lepszą płynność (10,5 pkt.),
lepszą sprzedaż (14,5 pkt.) i wzrosty zatrudnienia.
Również w tym sektorze poziom zadłużenia ma być
wyższy niż zakładano w kwietniu.
Warto też dodać, że notowane aktualnie odbicie
i sub-index 48 pkt. wskazuje na stan kryzysowy
(poprzednie pomiary dawały odczyt na poziomie
ponad 50 pkt.).

BUDOWNICTWO RÓWNIEŻ
WZROSTOWO. REALIZOWANE SĄ
WCZEŚNIEJSZE ZAMÓWIENIA I
SEKTOR ZAKŁADA DALSZĄ SPORĄ
SPRZEDAŻ
Sub-index dla firm budowlano-wykończeniowych
wynosi 48,5 pkt. Lepszy odczyt – w relacji do
kwietnia – notujemy nie tylko w zamówieniach, ale
też w zatrudnieniu czy inwestycjach. Na poprawę
płynności także wskazuje liczny odsetek badanych.
Natomiast – analogicznie - jak do pozostałych
branż – zakładanej poprawie towarzyszy w dużym
stopniu wyższy zakładany poziom zadłużenia.

REPREZENTANCI INNYCH TYPÓW
DZIAŁALNOŚCI NAJSZYBCIEJ
POWRACAJĄ NA NORMALNĄ
ŚCIĘŻKĘ ROZWOJU

Skutki COVID-19 obejmują wszystkie branże i typy
działalności, choć te firmy, które działają niszowo bądź
mające hybrydową działalność teoretycznie, jak widać,
szybciej dostosowują się zmian. Sub-index dla
podmiotów sklasyfikowanych jako inne spadł na
wiosnę najmniej (do 24,9 pkt.) i aktualnie to jedyny
odczyt, który ma wartość ponad 51 pkt.

O Bibby MSP Index
Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym jako
Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego
przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia),
inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Przyjmowane przez Bibby MSP Index
wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm.
Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu na skutek pogarszającej się kondycji firm. Otrzymanie informacji o przyszłej
(oczekiwanej) przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, pozwala przewidzieć scenariusze, jakie
mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej. Przeprowadzone na początku września 2020 r. badanie to
XIX fala Bibby MSP Index, realizowanego co 6 miesięcy.

O Bibby Financial Services

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej
grupy firm. Bibby Financial Services od ponad 30 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe,
wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach
w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków.
Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International
Factors Group. Więcej na www.bibbyfinancialservices.pl

Kontakt dla mediów
Magdalena Szymańska
Human Signs
+48 510 491 298
m.szymanska@humansigns.pl

Podziel się raportem

Bezpłatna infolinia 0 800 224 229

www.bibbyfinancialservices.pl

