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Nastroje MŚP uległy pogorszeniu, wskaźnik KERNA
najniżej od I kw. '13  Keralla
W trzecim kwartale 2015 roku nastroje w sektorze MŚP uległy pogorszeniu, a wskaźnik KERNA
zanotował najniższy poziom od I kw. 2013 roku  wynika z kwartalnego badania Instytutu Keralla
Research.

Z  badania  Keralla  Research  wynika,  że  w  III  kwartale  pogorszyły  się  nastroje  przedsiębiorców,  a  wskaźnik  KERNA
ilustrujący ten kierunek zmian wyniósł 62,75 na minusie.

"Mimo, że  jest  to najniższe wskazanie KERNA od pierwszego kwartału 2013 roku  to należy zauważyć, że nie  jest  to
alarmujący  spadek,  jak  bywało  w  przeszłości.  Na  podobnym  poziomie,  mieliśmy  odczyt  w  I  kwartale  tego  roku
(62,48  pkt.),  a w  kolejnych  trzech miesiącach  koniunktura  poprawiła  się"    powiedziała  cytowana w  komunikacie
Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research

"Co oznacza, że obecnego spadku w nastrojach nie należy traktować analogicznie do klimatu z  lat 20102013,  jest
on raczej wynikiem sezonowego, spodziewanego obniżenia konsumpcji wewnętrznej, o czym informuje również GUS
w swoich najświeższych prognozach"  dodała.

Autorzy  raportu  podają,  że  słabsza  prognozowana  koniunktura ma  swoje  odbicie w  planowanych  inwestycjach  na
trzeci kwartał.

"INDEX ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP wyniósł w tym kwartale minus 75 pkt. i  jest
na podobnym poziomie, jak w poprzednim kwartale (75,2 pkt.)"  podano.

Z badania Keralla Research wynika, że inwestować będą przede wszystkich firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249
osób  oraz  eksporterzy.  Firmy,  które  zatrudniają mniej  niż  50  osób, wykazują  zdecydowanie mniejszą  skłonność  do
ponoszenia wydatków firmowych.

W trzecim kwartale utrzyma się za to skala zatrudniania. Więcej firm zamierza zatrudniać niż zwalniać pracowników,
przy  czym  jednocześnie  wzrosła  liczba  przedsiębiorstw  deklarujących  utrzymanie  obecnego  poziomu  zatrudnienia.
Wzrostu etatów należy spodziewać się przede wszystkim wśród eksporterów.

Spośród wszystkich  obszarów  zakupowych,  najbardziej  wzrósł  subindeks  dotyczący marketingu  i  reklamy  (zyskał  z
minus  78  pkt.  do minus  69,2  pkt.  wobec  poprzedniego  odczytu.).  Przedsiębiorcy  zamierzają  również  nieznacznie
bardziej niż w drugim kwartale inwestować w technologie i maszyny, oprogramowanie oraz samochody firmowe.

Poniżej odczyty wskaźników z poprzednich kwartałów.

KERNA ZAIR
III kw. '10   40,7   53,14
IV kw. '10   51,3   53,34
I kw. '11   55,6   51,19
II kw. '11   51   52,64
III kw. '11   56,37   69,5
IV kw. '11   65,02   69,65
I kw. '12   74,07   73,7
II kw. '12   57,24   68,8
III kw. '12   72,9   70,7
IV kw. '12   75,52   74,8
I kw. '13   77,69   74,2
II kw. '13   58,31   64,1
III kw. '13   60,93   67,8
IV kw. '13   47,81   66,5
I kw. '14   52,49   67,3
II kw. '14   45,46   61,2
III kw. '14   55,49   66,7
IV kw. '14   58,19   57,6
I kw. '15   62,48   67,1
II kw. '15   54,51   75,2
III kw. '15   62,75   75

Badanie przeprowadzono w lipcu 2015 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 600 mikro, małych  i średnich
przedsiębiorstw, losowanych z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych.(PAP)
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Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu
chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z
dnia  27  lipca  2001  r.  o  ochronie  baz  danych.  Materiały  te mogą  być  wykorzystywane  wyłącznie  na  postawie
stosownych  umów  licencyjnych.  Jakiekolwiek  ich  wykorzystywanie  przez  użytkowników  Portalu,  poza
przewidzianymi  przez  przepisy  prawa wyjątkami, w  szczególności  dozwolonym użytkiem  osobistym,  bez ważnej
umowy licencyjnej jest zabronione.

pozostaje atrakcyjny dla inwestorów mimo spadających
stóp zwrotu (Centrum Prasowe PAP)

W wakacje promocja na atrakcje pod Babią Górą
(Centrum Prasowe PAP)

Lewiatan: Przetargi publiczne na usługi nadal nie
uwzględniają minimalnego wynagrodzenia (Centrum
Prasowe PAP)
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ZUE SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego
raportu półrocznego za I półrocze 2015.

Z powodu upałów ubytki mocy w elektrowniach (aktl.)

INTERFERIE SA Zmiana terminu publikacji raportów
okresowych

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Zawarcie umowy
na roboty budowlane

Z powodu upałów Enea ograniczyła produkcję o ok.
400 MW

więcej INFO+

 

SPÓŁKI INFO+

http://www.youtube.com/playlist?list=PL7kANKNexnqqJ9tcKBapO9NzIv5nhcXx6
http://biznes.pap.pl/pl/news/writeToUs/info/1381954,w-wakacje-promocja-na-atrakcje-pod-babia-gora-(centrum-prasowe-pap)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
mailto:?subject=Polecam:%20nastroje%20msp%20ulegly%20pogorszeniu,%20wskaznik%20kerna%20najnizej%20od%20i%20kw.%20%2713%20-%20keralla&body=http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1387269,nastroje-msp-ulegly-pogorszeniu--wskaznik-kerna-najnizej-od-i-kw---13---keralla
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/emitents/basicInfo/KPPD,PLKPPD000017,1
http://biznes.pap.pl/pl/news/infoPlus/info/1386754,korporacja-budowlana-dom-sa-zawarcie-umowy-na-roboty-budowlane
http://biznes.pap.pl/pl/index/offer/
http://biznes.pap.pl/pl/news/writeToUs/info/1381279,lewiatan:-przetargi-publiczne-na-uslugi-nadal-nie-uwzgledniaja-minimalnego-wynagrodzenia-(centrum-pr
http://biznes.pap.pl/pl/news/writeToUs/1,
javascript:void(0)
http://biznes.pap.pl/pl/news/infoPlus/1,
http://biznes.pap.pl/pl/news/writeToUs/info/1385084,europejski-rynek-nieruchomosci-komercyjnych-pozostaje-atrakcyjny-dla-inwestorow-mimo-spadajacych-sto
http://biznes.pap.pl/pl/index/offer/
http://biznes.pap.pl/pl/news/infoPlus/info/1386645,z-powodu-upalow-ubytki-mocy-w-elektrowniach-(aktl-)
http://biznes.pap.pl/pl/news/infoPlus/info/1386622,interferie-sa-zmiana-terminu-publikacji-raportow-okresowych
http://biznes.pap.pl/pl/news/infoPlus/info/1386492,z-powodu-upalow-enea-ograniczyla-produkcje-o-ok--400-mw
http://biznes.pap.pl/pl/pte/ofe/
http://biznes.pap.pl/pl/news/infoPlus/info/1386998,zue-sa-zmiana-terminu-publikacji-skonsolidowanego-raportu-polrocznego-za-i-polrocze-2015-

