
Szukaj

Lepsze nastroje w firmach MŚP
Czwartek, 4 maja (06:00)

Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce w tym
kwartale. Wskaźnik nastrojów KERNA wzrósł w kwietniu o blisko 14 pkt. proc. kw./kw. Optymizm
przedsiębiorców przełożył się na dużo większą niż dotychczas skłonność do inwestowania. Planowane wydatki
mierzone wskaźnikiem ZAIR są na najwyższym poziomie od sześciu lat.
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Inwestycje planują głównie producenci zatrudniający od 10 do 249 osób - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla
Research, który od ponad 8 lat co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERN wyniósł -50,70 pkt. i osiągnął tym samym najwyższą wartość od trzech lat. -
W relacji do poprzedniego odczytu notujemy wzrost o 13,96 pkt. proc. Za aktualny poziom nastrojów odpowiada znaczący
skok w dobrych prognozach na drugi, czyli obecny kwartał. Pozytywnych zmian w kondycji firmy spodziewa się
niemal 40 proc. badanych przedsiębiorców, a co czwarty badany prognozuje też polepszenie sytuacji
ekonomicznej Polski - mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Poprawił się również Index ZAIR obrazujący skalę inwestycji prowadzonych przez
firmy MŚP. W tej edycji badania wyniósł -56,70 pkt. i w relacji do pomiaru
w poprzednim kwartale jest lepszy o 7,1 pkt. Jest to też najlepszy odczyt na

przestrzeni ostatnich sześciu lat i co ważne wydatkować będzie więcej firm z grupy małych, zatrudniających od 10 do 49
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skłonność do inwestowania we floty służbowe.

- Informacja szczególnie warta odnotowania to znacząca zmiana w obszarze zatrudnienia. Subindeks dotyczący
zatrudnienia wzrósł o 5 pkt. a z badania wynika, że byłby on jeszcze większy, ponieważ respondenci w trakcie wywiadów
wielokrotnie informowali, że niestety ich zatrudnienie pozostanie na niezmienionym poziomie tylko dlatego, że jest duży
kłopot z rekrutacją i nie ma kim zapełnić wakatów. Intencja ponoszenia wydatków na tworzenie miejsc pracy jest zatem
jeszcze wyższa, niż pokazuje to wskaźnik, ale skutecznie hamowana brakiem chętnych do pracy, co zaczęły odczuwać
już nie tylko duże fabryki, ale również małe i średnie firmy - dodaje dla Interi Izabella Młynarczyk z Keralla
Research.

INTERIA.PL

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

Poprawiła się ocena kondycji gospodarki krajowej w minionych trzech miesiącach Wzrósł o 8 pkt proc., odsetek
przedsiębiorców sektora MŚP, którzy lepiej oceniają sytuację gospodarczą Polski w minionym kwartale.
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spadła liczba osób negatywnie oceniających kondycję ekonomiczną kraju do 35,6 proc. (spadek o 7,4 pkt proc.). Tym
samym odwrócił się niekorzystny trend trwający od trzech kwartałów, kiedy to systematycznie wzrastała liczba
pesymistów a malała optymistów.

"Należy jednak pamiętać, że wciąż ponad jedna trzecia badanych uważa, że kondycja ekonomiczna Polski w pierwszym
kwartale pogorszyła się. Na negatywną sytuację w kraju wskazują przede wszystkim przedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 osób, czyli mikro firmy.

Więcej przedsiębiorców dobrze podsumowuje minione trzy miesiące w swojej firmie

"Nieznacznie, ale wzrosła, grupa przedsiębiorców zadowolonych ze swojej działalności w minionych trzech miesiącach. Na
poprawę kondycji ekonomicznej firmy wskazuje obecnie 18,2 proc. vs 15,2 proc. w minionym kwartale.

" Najbardziej optymistyczne postawy reprezentują średnie firmy oraz producenci, a negatywnie - przedsiębiorstwa
prowadzące działalność handlową.

"Podobny odsetek badanych przedsiębiorców, jak kwartał wcześniej uważa natomiast, że kondycja ich firm pogorszyła się.
Aktualnie 26,8 proc. przedsiębiorców informuje

o słabszej efektywności ekonomicznej firmy. W poprzednim badaniu - 25,4 proc. badanych.

Przedsiębiorcy spodziewają się poprawy kondycji polskiej gospodarki w drugim kwartale

"Co czwarty badany prognozuje polepszenie kondycji ekonomicznej Polski w drugim kwartale. W poprzednim pomiarze
optymistyczny scenariusz przewidywało 19,4 proc. przedsiębiorców, co oznacza wzrost o 4,6 pkt proc. w stosunku do
minionego kwartału.

"Odsetek przedsiębiorców zakładających pogorszenie sytuacji krajowej gospodarki utrzymuje się na prawie identycznym
poziomie. W poprzednim odczycie, pesymistów było 22 proc., natomiast aktualnie jest ich 22,4 proc.

"Jeśli chodzi o pozytywne prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej kraju przedstawiciele firm zakładają podobny
scenariusz bez względu na branżę, w której działają. Pesymistyczny bieg wydarzeń przewidują natomiast głównie firmy
zatrudniające 1 - 9 pracowników.

Wskaźnik KERNA

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 50,70 pkt. na minusie. Jest to znaczna poprawa w stosunku do
poprzedniego kwartału, bo KERN wzrósł aż o 13,96 pkt proc. Uzyskany wynik jest też lepszy niż odczyt z tego samego
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nastrojów wpłynął przede wszystkim większy optymizm przedsiębiorców dotyczący korzystnych prognoz kondycji firmy
i sytuacji ekonomicznej Polski na drugi kwartał. W tym wypadku dobre oceny przedsiębiorców nie różnicowały się ze
względu na zatrudnienie oraz branżę. Złe nastroje natomiast panują przede wszystkim wśród przedsiębiorców
zatrudniających 1 - 9 pracowników, którzy negatywnie oceniają miniony kwartał jeśli chodzi o kondycję polskiej gospodarki
i zakładają jej dalsze pogorszenie w drugim kwartale.

Index ZAIR

Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP oparty jest na wskazaniach o wydatkach na
inwestycje i rezygnacji z planów zakupowych na dany kwartał w firmie. Odczyt wyników z tej edycji badania - wyniósł
56,70 pkt. na minusie i w relacji do pomiaru w poprzednim kwartale jest lepszy o 7,1 pkt. Jest to też najlepszy wynik, jaki
odnotowano na przestrzeni ostatnich sześciu lat. W tej fali pomiaru przedsiębiorców pytano o skłonność do inwestycji
w ośmiu obszarach (platforma e-commerce, maszyny i technologie, flota, oprogramowanie, nieruchomości, szkolenia
pracownicze, działania reklamowe, zatrudnienie nowych pracowników). Niemal w każdym z nich w relacji do poprzedniego
kwartału badani planują więcej inwestycji. Firmy, które zamierzają wydatkować w drugim kwartale na środki trwałe,
kupować będą głównie nowe maszyny, służbowe samochody oraz oprogramowanie.

Źródło: Instytut Keralla Research opr MZB
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Napisz do nas Mapa serwisu Newsroom RSS Przeglądaj w wersji mobilnej Reklama

Biznes w INTERIA.PL to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z GPW. Serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na
jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć PIT, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. Przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój
kapitał.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Copyright © 1999-2017 INTERIA.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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