
 Mapa serwisu  Reklama  RSS  Strona spółkiGrupa: inwestycje.pl waluty.com kantory.pl investing.pl

Przeszukaj:

Notowania 

Więcej

Zarejestruj się Zaloguj się

Giełda WIG20
-13,73 -0.61% 

WIG-INFO
-33,11 -1.65% 

Giełda Waluty Inw estow anie Finanse osobiste Biznes Pasaż f inansow y Forum

E-biznes Firma Gospodarka Kariera Oferty pracy Prawo Przetargi Start-up Szkolenia i Konferencje Zarządzanie należnościami

Poprzedni artykuł
Via Carpatia wpisana do projektu rozporządzenia CEF

Następny artykuł
Ministerstwo Środowiska proponuje sposoby rozwiązania

Drukuj

Badanie Keralla Research – II kw. 2018. Nastroje i koniunktura w
przedsiębiorstwach MŚP
08.06.2018 14:44  Gospodarka

SPADŁY NASTROJE W FIRMACH 

Pogorszy ły  się nastroje w f irmach mikro, mały ch i

średnich w Polsce. Przedsiębiorcy  gorzej

podsumowują ostatnie trzy  miesiące, zwłaszcza jeśli

chodzi o kondy cję krajowej gospodarki. Drugi kwartał

przy nosi też obniżenie akty wności inwesty cy jnej  –

wy nika z najnowszego badania Insty tutu Keralla

Research, który  od 2009 roku, co kwartał, bada

nastroje i decy zje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w

Polsce. 

Wskaźnik nastrojów KERNA wy niósł w najnowszy m pomiarze minus 62,29 pkt. i jest niższy  o 9,94 pkt. kwartał

do kwartału. Największy  wpły w na niższy  wy nik KERNA mają negaty wne oceny  kondy cji krajowej gospodarki

w pierwszy ch trzech miesiącach 2018 roku. Aktualnie aż 29 proc. reprezentantów mikro, mały ch i średnich

f irm jest zdania, że miniony  kwartał przy niósł pogorszenie sy tuacji ekonomicznej Polski.

Inf ormują o ty m przede wszy stkim usługodawcy  i f irmy  handlowe. Dodatkowo skurczy ła się o ponad 10 pkt.

proc. grupa przedsiębiorców zakładający ch poprawę kondy cji ekonomicznej własnej f irmy  jeszcze w ty m

kwartale. Obecnie liczy  na poprawę koniunktury  w przedsiębiorstwie 23,4 proc. badany ch a w miniony m

kwartale by ło to ponad 34 proc. 

-  Z naszego raportu wy nika, że przedsiębiorcy  sektora MŚP nie mają powodów do zadowolenia. Badani

inf ormują o rosnący ch barierach w prowadzeniu działalności, chodzi m.in. o JPK, którego obsługa generuje

rzeczy wiste koszty  i jest czasochłonna, wprowadzanie split pay ment, które docelowo całkowicie ograniczy

f irmom dostęp do pieniędzy  z VAT i może negaty wnie wpły nąć na pły nność f inansową, ograniczenie handlu w

niedzielę. Problemem dla f irm jest też wprowadzone od 25 maja RODO, którego wdrożenie oznacza nowe

koszty  i wzrost ry zy k, również f inansowy ch prowadzonego biznesu.

Przedsiębiorcy  inf ormują też o rosnący ch obciążeniach f iskalny ch, braku pracowników i presji na wy ższe

płace - mówi Izabella Mły narczy k, anality k Insty tutu Keralla Research. – Czy nniki te w sposób istotny

wpły wają na przedsiębiorców i f inalnie przekładają się na wzrost niepokoju o przy szłość i spadek nastrojów oraz

hamowanie wy datków na inwesty cje.

Z badania Keralla Research wy nika też, że zmalała skłonność przedsiębiorstw do inwesty cji w drugim kwartale.

Index ZAIR spadł o 7,82 pkt. i wy nosi obecnie 67,52 pkt. na minusie. Spadki odnotowano niemal w każdy m

subindeksie doty czący m wy datkowania. Największe doty czą: uruchomienia platf ormy  e-commerce,

inwestowania w nieruchomości oraz wy datków na oprogramowanie. Jedy ny m obszarem, w który  badani nadal

są skłonni inwestować, jest obszar pracowniczy  i zatrudnianie nowy ch osób.

Źródło: Instytut Keralla Research

METODOLOGIA BADANIA SKANER MŚP

Próba: uczestnicy  badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy  dany ch GUS oraz

branżowy ch zestawień bazodanowy ch. Próba ogólnopolska, reprezentaty wna, wy nosi N = 500. Błąd pomiaru

+-4 proc., poziom uf ności 95 proc. Próba oddaje strukturę f irm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia

reprezentację f irm mikro - zatrudniający ch do 9 osób.

W badaniu biorą udział wy łącznie f irmy  pry watne, prowadzące akty wną działalność zarobkową.

Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie f irmą. Najczęściej właściciel,

współwłaściciel f irmy, dy rektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dy rektor

f inansowy, główny  księgowy, osoba na stanowisku dy rektora lub inne osoby  wskazane, jako odpowiedzialne

za rozwój, zakupy, inwesty cje. Jeden respondent - reprezentował jedną f irmę. 

Technika: wy wiady  telef oniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: maj 2018. Badanie prowadzone

jest kwartalnie od 2009 roku.
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