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Jak informuje „Puls Biznesu”, aż 60 proc. firm jest przeciwnych
wprowadzeniu w Polsce euro. Zwolenników europejskiej waluty
jest niewiele. Stanowią oni zaledwie 27,5 proc. badanych.
Raport Skuteczne Strategie Sprzedażowe 2015

Czy chcesz otrzymać bezpłatny raport?
Tak

Nie

Takie dane płyną z badania Keralli Research, które zostało przeprowadzone w
lutym wśród 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jak czytamy w „Pulsie Biznesu (http://www.pb.pl/)”, wyniki te zmieniają się w
zależności od perspektywy. Dzieje się tak na przykład, gdy przedsiębiorcy
wprowadzenie europejskiej waluty odnoszą konkretnie do prowadzonego przez nich
biznesu. „Okazuje się, że odsetek sceptyków maleje wówczas do 30 proc. A kolejne
niemal 30 proc. badanych prognozuje, że zamiana tego typu nie będzie mieć
wprawdzie pozytywnego wpływu na ich biznes, ale też nie spodziewają się
negatywnego przełożenia” – mówi Katarzyna Pydych, dyrektor generalna Instytutu
Keralla Research.
Co ciekawe, równocześnie ponad 29 proc. przedsiębiorców zakłada, że zastąpienie
złotego euro walutą przyniesie firmie korzyści. Według Katarzyny Pydych wynika to
z tego, że przedsiębiorcy to także zwyczajni konsumenci, dlatego jest naturalne, że
ich oceny mogą się różnić w zależności od perspektywy, w jakiej stawia im się
pytanie.
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