Nastroje w branży bez zmian (marzec 2018).
W marcu bieżącego roku po raz kolejny przeprowadziliśmy ankietę wśród firm z branży na temat
warunków prowadzenia biznesu oraz prognoz dotyczących działalności z roku 2018.
Wynikiem badania jest indeks nastrojów w branży. Od ostatniego cyklu badania, który przeprowadzony
był we wrześniu 2017 roku, w nastrojach właściwie nić się nie zmieniło. Nadal dominują optymistyczne
oczekiwania, co świadczy o tym, że przedsiębiorcy odczuwają poprawę koniunktury i oczekują, że w
perspektywie 2018 roku będzie ona sprzyjać sprzedaży i rozwojowi branży maszyn i urządzeń
rolniczych.
Wykres 1. Wartość indeksu nastrojów w branży
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Jak pokazuje powyższy wykres wartość indeksu w stosunku do poprzedniej edycji badania zwiększyła
się o 0,08 pkt.
Największą różnicę widać w pytaniu dotyczącym planowanych inwestycji. Wyniki prezentuje Wykres
2.

Wykres 2. Planowane inwestycje.

O ponad 12 % wzrósł odsetek firm, które planują niewielkie inwestycje. Zmniejszył się odsetek firm
zamierzających zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji, jak również tych, które nie planują
inwestycji w ogóle. Zapewne właśnie wzrost pozytywnych odpowiedzi dotyczących przyszłych
inwestycji miał wpływ na niewielki wzrost ogólnego indeksu.

Wykres 3. Przewidywania co do koniunktury w branży.

Pytając o koniunkturę w branży uzyskaliśmy ponad 41% odpowiedzi, które wskazują na niewielką jej
poprawę w przyszłości. O prawie 8% zmniejszył się odsetek tych, którzy twierdzą, że koniunktura
zdecydowanie się polepszy jak i tych co twierdzą, że raczej się pogorszy. W oby przypadkach mamy
niecałe 11% wskazać, pół roku wcześniej było to prawie 19%. O ponad 13% więcej uzyskaliśmy
odpowiedzi neutralnych. Dokładnie 34,55% ankietowanych twierdzi, że koniunktura w porównaniu do
zeszłego roku nie zmieni się.
Podobną tendencję obserwujemy w odpowiedziach na pytania dotyczących realizacji sprzedaży we
własnych firmach (Wykres 4).

Wykres 4. Przewidywania dotyczące sprzedaży w firmie.

Zmniejszył się odsetek osób twierdzących, że w firmie, w której pracuję sprzedaż będzie lepsza niż
przed rokiem. Obecnie twierdzi tak nieco ponad połowa ankietowanych, a jeszcze pół roku wcześniej
ilość odpowiedzi pozytywnych na to pytanie wynosiła ponad 65%. Zwiększyła się ilość odpowiedzi
neutralnych (wzrost z 24% do 38,18%). Niemal dokładnie taki sam odsetek firm jak pół roku wcześniej
przewiduje, że sprzedaż będzie poniżej zeszłorocznego poziomu.

