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KUKE: Małe i średnie przedsiębiorstwa
potencjałem dla wzrostu polskiego
eksportu

Deloitte: Przewaga kosztowa polskich
MŚP będzie spadać

Ponad 40 proc. �rm z sektora MSP nie
sprawdza kontrahentów przed
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Jak wynika z badania Instytutu Keralla Research, w I kwartale

nastąpiła dalsza poprawa nastrojów przedsiębiorców z sektora

MŚP.

"Wzrost pozytywnych nastrojów w mikro-, małych i

średnich firmach, dobre prognozy na ten kwartał oraz

lepsze oceny dotyczące kondycji firmy za kwartał

poprzedni. Reprezentanci small biznesu informują

przede wszystkim o rosnącej sprzedaży i większym

portfelu zamówień, któremu towarzyszą problemy z

pozyskaniem pracowników" - napisano w komentarzu

do badań.
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PAIH buduje strategię ekspansji MŚP
poza UE – Polskie Mosty
Technologiczne

pomiarze minus 52,35 pkt., co daje wynik lepszy o

2,52 pkt. kdk.

"Tym samym utrwalił się pozytywny trend w

nastrojach zarejestrowany w trzecim kwartale 2017

roku. Największy wpływ na poziom wskaźnika

nastrojów KERNA mają dobre prognozy odnośnie

kondycji prowadzonego biznesu na kolejne miesiące. Obecnie 34 proc. reprezentantów

firm MŚP zakłada, że sytuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa poprawi się. Kwartał

wcześniej takich głosów było o 9 pkt. proc. mniej. Optymistyczne podejście zgłaszają, co

ważne, przedsiębiorcy niezależnie od rozmiaru zatrudnienia czy typu działalności" -

napisano.

Z badania wynika także, że nastąpił wzrost skłonności inwestycyjnej wśród mikro-,

małych i średnich przedsiębiorców.

Index ZAIR, obrazujący to zjawisko wzrósł o 3,24 pkt. i wynosi minus 59,70 pkt. 
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