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Utrzym ują się pozytyw ne nastroje w śród przedsiębiorców  sektora MŚP. Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zm ian w yniósł

w  tym  pom iarze 53,95 pkt. na m inusie. Najw iększy w pływ  na uzyskany w ynik m ają przede w szystkim  dobre oceny

przedsiębiorców  dotyczące nie tylko kondycji ekonom icznej firm , ale także polskiej gospodarki - w ynika z najnow szego badania

Instytutu Keralla Research, który od siedm iu lat, co kw artał m onitoruje nastroje i plany zakupow e przedsiębiorców  MŚP

w  Polsce.
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W trzecim kw artale w śród przedsiębiorców  mikro, małych i średnich f irm w ciąż dominuje optymizm. Jeszcze w  kw ietniow ym pomiarze optymistów

było 9,2 proc., natomiast teraz jest ich 20,2 proc. co oznacza w zrost o 11 pkt. proc. - korzystniejszą sytuację gospodarczą kraju zauw ażają

głów nie małe i średnie f irmy oraz producenci. Więcej też przedsiębiorców  - w  relacji do poprzedniego kw artału - ocenia, że kondycja ich f irmy

popraw iła się

w  minionym kw artale. Dla co piątego badanego przedsiębiorcy ostatnie trzy miesiące były lepsze.

- Należy zauw ażyć, że od początku tego roku z każdym kw artałem ubyw a przedsiębiorców , którzy spodziew ają się pogorszenia kondycji ich

biznesu. W pierw szym kw artale pesymistów  było 15,8 proc., a teraz już 8,3 proc.

Dodatkow o w  trakcie siedm ioletnich pom iarów  nie odnotow aliśm y tak niskiego odsetka firm , które inform ow ałyby

o spodziew anym  pogorszeniu

w  biznesie - m ów i Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

W kolejnych miesiącach przedsiębiorcy MŚP nie prognozują żadnych istotniejszych zmian w  funkcjonow aniu polskiej gospodarki oraz w  sw oim

biznesie - w  w iększości spodziew ają się utrzymania status quo i liczą na utrzymanie dobrej koniunktury.

Z badania Keralla Research w ynika też, że w  trzecim kw artale nieznacznie spadła skłonność przedsiębiorców  do inw estycji. Index ZAIR

ilustrujący zmiany w  planach zakupow ych f irm w ynosi minus 60,20 pkt. (w  relacji do ostatniego pomiaru spadł o 0,60 pkt.)

Warto podkreślić, że nadal jest to bardzo dobry w ynik, a przedstaw iciele sektora MŚP chcą w ydatkow ać w  najbliższych trzech miesiącach.

Kupow ać będą głów nie f irmy produkcyjne, transportow e oraz zatrudniające 10 - 249 pracow ników . Podjęto decyzje przede w szystkim

o inw estow aniu w  oprogramow anie, nieruchomości, a także remont lokali i pomieszczeń. Zw iększyć zatrudnienie natomiast istotnie częściej

planuje przemysł. Tradycyjnie, inw estycji w  trzecim kw artale nie planują mikro f irmy.

MŚP - Przedsiębiorcy lepiej oceniają kondycję krajow ej gospodarki w  m inionym  kw artale

W trzecim kw artale znacząco w rosła liczba przedstaw icieli sektora MŚP, którzy zauw ażają popraw ę kondycji polskiej gospodarki w  ostatnim

kw artale. Jeszcze w  kw ietniow ym pomiarze optymistów  było 9,2 proc., natomiast teraz jest ich 20,2 proc. (zw yżka o 11 pkt. proc.).

Korzystniejszą sytuację gospodarczą w  kraju zauw ażają głów nie małe i średnie f irmy oraz producenci i przedsiębiorcy prow adzący działalność

hotelarską.

O 8,7 pkt. proc. spadł odsetek pesymistycznych ocen kondycji polskiej gospodarki w  drugim kw artale. Jako gorszą, sytuację w  kraju ocenił blisko

Przedsiębiorcy wciąż w dobrych nastrojach - Biznes w INTERIA.PL http://biznes.interia.pl/szukaj/news/przedsiebiorcy-wciaz-w-dobryc...

1 z 2 2016-09-19 12:35



tt

Źródło: Instytut Keralla Research

Wzrosła liczba przedsiębiorców, dla których m inione trzy m iesiące przyniosły popraw ę kondycji firm y

Więcej przedsiębiorców  - w  relacji do poprzedniego kw artału - ocenia, że kondycja ich f irmy popraw iła się w  minionym kw artale. Dla co piątego

przedsiębiorcy ostatnie trzy miesiące były lepsze. To daje w zrost o 3,5 pkt. proc. Warto dodać, że to najw ięcej zadow olonych przedsiębiorców  od

początku 2016 roku.

Optymiści, którzy ostatni kw artał oceniają jako lepszy dla f irmy to przede w szystkim przedstaw iciele branży handlow ej, którzy - przypomnijmy, już

w  poprzednim odczycie najczęściej kreślili optymistyczne scenariusze dla sw ojego biznesu na nadchodzące miesiące.

Jednocześnie ubyło przedsiębiorców , w edług których, ich f irma w  drugim kw artale ma się gorzej. Niemniej trzeba odnotow ać, że tak niskiego

odsetka pesymistów  nie było od początku prow adzenia badań w śród przedstaw icieli sektora MŚP, czyli od 2009 roku.

Rew olucji w  gospodarce raczej nie będzie. Przedsiębiorcy zakładają stabilizację w  trzecim kw artale

Zdaniem praw ie 49 proc. przedsiębiorców , nadchodzące trzy miesiące nie przyniosą dla krajow ej gospodarki żadnych istotnych zmian. Takie

zdanie podziela o 10,2 pkt. proc. w ięcej badanych w  relacji do kw ietniow ego odczytu. Istotnie częściej informują o tym f irmy zatrudniające od 50

do 249 pracow ników .

Jednocześnie stopniał odsetek ankietow anych przew idujących, że sytuacja w  Polsce pogorszy się. W relacji do ostatniego pomiaru oznacza to

regres o 2,8 pkt. proc., (w ów czas analogicznie tw ierdziło 23 proc. dziś - 20,2 proc.).

- Od początku tego roku z każdym kw artałem ubyw a przedsiębiorców , którzy spodziew ają się pogorszenia kondycji ich biznesu

Podobnie w ygląda sytuacja jeśli chodzi o prognozy dotyczące w łasnej działalności, bow iem w iększość przedsiębiorców  nie przew iduje żadnych

zaw irow ań w  f irmie w  trzecim kw artale. Taki scenariusz, w  przeciw ieństw ie do mikro i małych f irm, istotnie częściej zakładają średnie

przedsiębiorstw a.

W pierw szym kw artale pesymistów  było 15,8 proc., w  drugim - 11,2 proc, a w  trzecim już 8,3 proc. (spadek o 7,5 pkt. proc w obec styczniow ego

pomiaru i o 2,9 pkt. proc. w  odniesieniu do kw ietniow ego). Na popraw ę liczą przede w szystkim w łaściciele zatrudniający od 10 do 49 osób.

WSKAŹNIK KERNA - w zrósł do - 53,95 pkt.

Wskaźnik nastrojów  przedsiębiorstw  KERNA w yniósł 53,95 pkt. na minusie. Wobec ostatniego odczytu oznacza to nieznaczny w zrost, bo o 1,48

pkt. Jest to, podobnie jak w  kw ietniow ym pomiarze, w ynik zbliżony do uzyskanego drugim kw artale ubiegłego roku, kiedy to w skaźnik KERNA

osiągnął 54,51 pkt na minusie.

Na w yniku zaw ażyły głów nie bardzo dobre oceny minionych trzech miesięcy, zarów no jeśli chodzi o krajow ą gospodarkę, jak i kondycję w łasnej

f irmy.

Popraw ę sytuacji gospodarczej w  Polsce, w  przeciw ieństw ie do najmniejszych przedsiębiorstw , zauw ażają przede w szystkim małe i średnie

f irmy. W prognozach na nadchodzący kw artał przedsiębiorcy sektora MŚP nie spodziew ają się żadnych pow ażniejszych zmian w  funkcjonow aniu

zarów no w łasnego biznesu, jak i w  gospodarce.

Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research

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.
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