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Nie jest dobrze ani w biznesie, ani w naszej gospodarce — oceniają
szefowie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw




☆

Mocno spadł optymizm spółek z sektora MŚP — wynika z badania instytutu Keralla
Research, który co kwartał sprawdza sytuację firm z tego sektora. Tym razem
wskaźnik KERNA, obrazujący nastroje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
wynosi aż 70,76 pkt na minusie. Może on przyjmować wartości od -100 do 100, a im
jest niższy, tym spółki gorzej oceniają własną sytuację oraz to, co dzieje się w
gospodarce.
Spowolnienie tuż-tuż
Wartość wskaźnika jest mniejsza o 10,51 pkt niż
dwanaście miesięcy wcześniej i aż o 18,41 pkt niż
dwa lata wcześniej.
Zobacz więcej

— Z równie wysokimi spadkami mieliśmy do
czynienia osiem lat temu. Jeżeli odczyt z pierwszego
kwartału utrzyma się na tym samym poziomie w
kolejnych miesiącach, z dużym
Fot. ARC
prawdopodobieństwem możemy oczekiwać
hamowania gospodarki — mówi Katarzyna Pydych, dyrektor generalny Keralli
Research.
DADZĄ SOBIE RADĘ:
Sytuacja w małych i średnich firmach
nie jest najlepsza, ale takie spółki na
pewno sobie poradzą. Są elastyczn…

Jej zdaniem efekty epidemii koronawirusa będą odczuwalne nie tylko w sektorze
transportowym, który i tak notuje rekordy upadłości, ale też w handlu i usługach.
— Co z tego, że sztucznie pompowany popyt wewnętrzny rośnie, jeśli mały biznes ma
trudności ze znalezieniem kandydatów do pracy, koszty zjadają marżowość biznesu, a
dodatkowo trzeba zmagać się z utrzymaniem płynności — twierdzi Katarzyna Pydych.
W badaniu czytamy, że na wartość wskaźnika KERNA w największym stopniu
wpłynęły negatywne oceny podsumowujące kondycję gospodarki. Obecnie aż 50,06
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Tematy 

W „Pulsie Biznesu" odpowiadamy na pytania co, jak i dlaczego ‐ chcemy pokazywać
tylko prawdziwy obraz rzeczywistości.
Dołącz do naszej społeczności już teraz.
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