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Główny rynek GPW NewConnect

inwestycji nie  Keralla
W I kw. 2015 r. nastroje w sektorze MŚP pogorszyły się w ujęciu kdk i rdr i są najgorsze od I kw. 2013
r. W II kw. 2015 r. można oczekiwać umiarkowanej poprawy. Skłonność MŚP do inwestycji poprawiła
się kdk, a w ujęciu rdr jest stabilna  wynika z kwartalnego badania Instytutu Keralla Research.

Wskaźnik nastrojów małych  i  średnich przedsiębiorstw KERNA w I kw. spadł o 4,29 pkt. kdk  i o 9,99 pkt.  rdr. do
minus 62,48 pkt. To najniższy poziom od I kw. 2013 r.

Jak  informują autorzy badania, pogorszenie się wskaźnika nastrojów KERNA, wyrażającego ocenę  respondentów na
temat  własnej  firmy  oraz  kondycji  gospodarki,  w  dużej  mierze  jest  efektem  gorszych  od  oczekiwanych  wyników
przedsiębiorstw w ostatnim kwartale 2014  r.,  a  także  ciągłej deflacji,  która  zmusza  firmy do  rezygnowania  z  części
marży.

"Już  jesienią  przedsiębiorcy  sygnalizowali  w  badaniach  Keralla  Research,  że  czwarty  kwartał  będzie  kiepski,  ze
względu na prognozowane spadki  liczby  zamówień  i wzrost  zapasów.  I  rzeczywiście  sprzedaż detaliczna w grudniu
wzrosła  jedynie  o  1,8  proc.  (dane GUS) w ujęciu  rocznym,  a  tradycyjnie  najlepszy  dla  handlu  grudzień  okazał  się
rozczarowujący"  napisali autorzy badania.

Spadek nastrojów nie spowodował jednak, że przedsiębiorcy planują powstrzymać się od inwestycji.

"INDEX ZAIR obrazujący skłonność inwestycyjną firm wyniósł minus 67,10 pkt., co jest odczytem analogicznym, do
uzyskanego  rok  temu,  w  tym  samym  czasie,  a  jednocześnie  o  9,5  pkt.  lepszym,  niż  zanotowano  w  poprzednim
badaniu, czyli w czwartym kwartale ub.r."  napisano w raporcie z badania.

W II kw. autorzy badania oczekują umiarkowanego wzrostu odsetka ocen pozytywnych.

"Tradycyjnie w drugim kwartale roku notowany jest wyraźny pik nastrojów w przedsiębiorstwach. W tym roku raczej
nie należy się go spodziewać. Można założyć, że wzrost odsetka pozytywnych ocen będzie umiarkowany"  napisano
w raporcie.

"Przemawiają  za  tym  słabe  prognozy  firm  sygnalizowane  już  teraz;  którym  towarzyszy  ogólnie  gorzej  oceniana
kondycja ekonomiczna kraju i brak czynników, które podziałałyby, jak katalizator lepszej sprzedaży"  dodano.

Poniżej odczyty wskaźników z poprzednich kwartałów.

KERNA ZAIR
II kw. '10   30,5   45,77
III kw. '10   40,7   53,14
IV kw. '10   51,3   53,34
I kw. '11   55,6   51,19
II kw. '11   51   52,64
III kw. '11   56,37   69,5
IV kw. '11   65,02   69,65
I kw. '12   74,07   73,7
II kw. '12   57,24   68,8
III kw. '12   72,9   70,7
IV kw. '12   75,52   74,8
I kw. '13   77,69   74,2
II kw. '13   58,31   64,1
III kw. '13   60,93   67,8
IV kw. '13   47,81   66,5
I kw. '14   52,49   67,3
II kw. '14   45,46   61,2
III kw. '14   55,49   66,7
IV kw. '14   58,19   57,6
I kw. '15   62,48   67,1

Badanie przeprowadzono w lutym 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 600 mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, losowanych z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych.(PAP)
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Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu
chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z
dnia  27  lipca  2001  r.  o  ochronie  baz  danych.  Materiały  te mogą  być  wykorzystywane  wyłącznie  na  postawie
stosownych  umów  licencyjnych.  Jakiekolwiek  ich  wykorzystywanie  przez  użytkowników  Portalu,  poza
przewidzianymi  przez  przepisy  prawa wyjątkami, w  szczególności  dozwolonym użytkiem  osobistym,  bez ważnej
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