


Bibby MSP Index to inicjatywa, która ma na celu regularne badanie sytuacji

gospodarczej polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2011 roku co pół roku

rozmawiamy z przedstawicielami MŚP aby dowiedzieć się, jakie panują nastroje w

sektorze produkcji, transportu, budownictwa, usług i handlu. Nasze badanie

opieramy na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności

firm małych i średnich, stanowi kilka obszarów takich jak: sprzedaż, inwestycje,

zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Wartości indexu

znajdują się w przedziale od 0 do 100. Wynik powyżej 50 to prognoza poprawy

kondycji firm, a poniżej 50, prognoza kryzysu.

W październiku 2021 r. wskaźnik Bibby MSP Index wyniósł 51,8 pkt. - w stosunku do

poprzedniego pomiaru oznacza to lekki spadek nastrojów (o 0,6 pkt). Biorąc pod uwagę

COVID-19, jest to jednak wynik pozytywny i stabilny. Dla porównania, zaraz po wybuchu

pandemii index wyniósł 23,5 pkt., a najwyższy poziom zanotowaliśmy w 2011 r. – 60,2 pkt.

Obecny wynik pokazuje więc, że firmy patrzą w przyszłość z ostrożnym optymizmem. 

Badanie ujawnia znaczące różnice w nastrojach panujących w  poszczególnych branżach.

Produkcja, jako jedyna, prognozuje poprawę - producenci spodziewają się większej

sprzedaży, lepszej płynności finansowej, i mniejszego zadłużenia. Z drugiej strony, handel

znajduje się w sytuacji kryzysowej i notuje mniejszy popyt oraz pogorszenie płynności

finansowej. Transport zaliczył za to największy spadek ze wszystkich - duży wpływ miało

tutaj zmniejszenie zatrudnienia wywołane niedoborem pracowników. 

Największym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców dalej pozostaje płynność

finansowa (uważa tak 31% badanych). Na pytanie, czy w ostatnim półroczu kontrahenci

zmienili swoją dyscyplinę płatniczą, przedsiębiorcy odpowiedzieli, że kontrahenci płacą

tak samo (67%) lub gorzej (25%). Sprzedawanie swoich towarów i usług z odroczonym

terminem płatności daje firmom przewagę konkurencyjną, ale często prowadzi do

problemów z płynnością finansową. Faktoring ten problem na szczęście rozwiązuje.

Aż 29% przedsiębiorców skarży się też na trudności z pozyskiwaniem i utrzymywaniem

pracowników, a jako jedną z głównych barier rozwoju wymieniają niepewność co do

przyszłych podatków. Zapraszam do lektury raportu.
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Zapraszamy do lektury
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Bibby Financial Services od dekady bada nastroje polskich przedsiębiorców, ich sytuację płatniczą oraz

oczekiwania i plany biznesowe. 

Z jesiennego pomiaru przeprowadzonego na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i

średnich firm, Bibby MSP Index osiąga wartość 51,8 pkt., co w stosunku do poprzedniej fali badania

pokazuje lekki spadek kondycji (o 0,6 pkt.). Utrzymująca się wartość Indexu powyżej 50 pkt. to

podstawa do wnioskowania, że firmy liczą na „odbicie” w najbliższych miesiącach. 

Spadły sub-indexy dla każdej badanej branży – z wyjątkiem produkcji, która odnotowuje wzrost o 3,3 pkt. To

także jedyny sektor, który w nadchodzącym półroczu spodziewa się polepszenia. W pozostałych branżach o

spadku sub-indexów zdecydowały przede wszystkim negatywne prognozy dotyczące zamówień, co

wskazuje, że słabnie sprzedaż. 

Dla małych i średnich firm największym wyzwaniem w kolejnych 6 miesiącach będzie utrzymanie płynności

finansowej. Z badania wynika, że firmy MŚP równie intensywnie jak na wiosnę korzystały z rozwiązań

wspierających płynność ich biznesu w ostatnim półroczu. Ogółem 41 proc. szukało różnych form wsparcia, a

najpopularniejsze okazały się ponownie dotacje i subwencje. W co dziesiątej firmie właściciel wspomagał

biznes własnymi środkami. Poza płynnością finansową, najważniejszym wyzwaniem pozostają pracownicy.

Aktualne pozostaje pytanie w jaki sposób utrzymać obecnych pracowników i jak znaleźć ludzi do pracy?

Bibby MSP Index 
w latach 2011 - 2021



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 >>

https://www.bibbyfinancialservices.pl/wyslij-zapytanie
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Październik 2021 r.

Bibby MSP Index w ujęciu branżowym



O 3,3 pkt. zwiększył się Bibby MŚP Index dla branży

produkcyjnej i wynosi aktualnie 57,2 pkt. Sub-index

dla tego sektora jako jedyny notuje wzrost i tym

samym uzyskuje najwyższy odczyt. Producenci

prognozują, że w nadchodzących miesiącach

zwiększą poziom sprzedaży (18,8 pkt.) oraz poprawią

płynność finansową (14,1 pkt.) przy jednoczesnym

zmniejszeniu zadłużenia (9,9 pkt.). 

PRODUKCJA

Usługodawcy notują spadek sub-indeksu z 55,3 pkt.

do 53,3 pkt. (-2,0 pkt.). W kolejnym półroczu

przedstawiciele tego sektora spodziewają się gorszej

sprzedaży (spadek na poziomie 2,4 pkt.). Mimo

mniejszych zamówień, usługodawcy liczą na wzrost

w obszarze inwestycji (+0,6 pkt.). Prognozują także

polepszenie jeśli chodzi o poziom zadłużenia (więcej

firm liczy na poprawę niż w poprzednim pomiarze).

USŁUGI

USŁUGODAWCY INFORMUJĄ 
O POGORSZENIU SPRZEDAŻY. MIMO TO

CHCIELIBY INWESTOWAĆ



Po ogromnym wzroście Indexu w poprzednim pomiarze,

transport notuje spadek. Aktualnie sub-index dla

transportu wynosi 50,2 pkt. i jest niższy aż o 7,5 pkt. Za

uzyskany wynik odpowiadają przede wszystkim gorsze

prognozy dotyczące sprzedaży (-5,9 pkt.) oraz

przewidywany spadek zatrudnienia w nadchodzących

miesiącach (-2,6 pkt.). Co ciekawe, więcej transportowców

niż poprzednio liczy na poprawę swojej płynności

finansowej (+2,2 pkt.).

TRANSPORT

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

Sub-index dla firm sklasyfikowanych jako działalność

pozostała, czyli przede wszystkim niszowa lub

rozproszona na kilka różnych aktywności, kształtuje się

na poziomie 50,1 pkt., co w relacji do wiosennego pomiaru

oznacza spadek o 4,9 pkt. Reprezentanci tego sektora,

podobnie jak większość badanych branż, prognozują

spadki przede wszystkim w obszarze sprzedaży (-4,6

pkt.). Symbolicznie może wzrosnąć poziom zadłużenia,

ale też płynność finansowa tych firm.



Sub-index dla branży budowlanej spadł o 1,5 pkt. i

wynosi aktualnie 49,6 pkt. Utrzymujący się wynik <50

pkt. może zapowiadać kryzys na skutek pogarszającej

się kondycji firm. Nadchodzące 6 miesięcy w tym

sektorze to zapowiedź spadku sprzedaży (-1,5 pkt.).

Reprezentanci budownictwa prognozują natomiast

optymistycznie jeśli chodzi o poziom zadłużenia (tu

więcej firm liczy na spadek) oraz poprawę płynności

finansowej (+1,2 pkt.).

BUDOWNICTWO

HANDEL

Handel, podobnie jak branża budowlana, uzyskuje wynik niższy

niż 50 pkt., a więc na poziomie uznanym jako kryzysowy. Sub-

index dla tego sektora w jesiennym odczycie wynosi 48,5 pkt. i

od poprzedniego jest niższy o 2,6 pkt. Spadki notujemy niemal

w każdym obszarze, zaś największy jeśli chodzi o płynność

finansową (-1,6 pkt.) oraz zamówienia (-1,0 pkt.). Symbolicznie

wzrośnie także poziom zadłużenia branży. 

HANDEL Z NAJNIŻSZYM ODCZYTEM 
SUB-INDEXU. FIRMY SPODZIEWAJĄ SIĘ

POGORSZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ



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 w październiku 2021 r. badanie to kolejna
fala Bibby MSP Index, realizowanego regularnie co 6 miesięcy od 2011 roku.

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

O Bibby MSP Index

O Bibby Financial Services

www.bibbyfinancialservices.plBezpłatna infolinia  0 800 224 229

Podziel się raportem

https://www.facebook.com/bibbyfinancialPL/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAwzAto3I6Pi6zy_f3BZXLrxQ9pzXedgIrAAcvLCq6b1z1g5-PMWfPBIez6ylvSu_09DarnWDmLeLG0
https://www.linkedin.com/company/bibby-financial-services-poland/?viewAsMember=true
https://www.bibbyfinancialservices.pl/
https://www.bibbyfinancialservices.pl/?utm_source=BibbyMSPIndex&utm_medium=pdf&utm_campaign=media
https://www.bibbyfinancialservices.pl/?utm_source=BibbyMSPIndex&utm_medium=pdf&utm_campaign=media

