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Pozytywne nastawienie przedsiębiorców 

z sektora MŚP – Keralla 

 

Nastroje przedsiębiorców w IV kwartale są korzystne, przedsiębiorcy pozytywnie 

oceniają zarówno miniony III kwartał jak i prognozy na IV kwartał - wynika z badania 

Instytutu Keralla Research. 

 

"Mikro, mali i średni przedsiębiorcy obawiali się minionego kwartału, 

ale ostatecznie zamknięte trzy miesiące w swoim biznesie podsumowują dobrze. 

Równie pozytywne nastawienie mają wobec sytuacji krajowej gospodarki, a także 

wobec przyszłości swojego biznesu na kolejne tygodnie kończącego się roku" – 

napisano w komentarzu do badania dotyczącego IV kwartału. 

 

Wskaźnik nastrojów KERNA wzrósł o prawie 8 pkt. proc. w relacji kdk i wyniósł 54,87 

na minusie. "Wpływ na uzyskany wynik ma duży wzrost liczby przedsiębiorców, którzy 

postrzegają zmiany w gospodarce pozytywnie. Jeszcze na początku roku tylko 

niespełna 8,6 proc. badanych przedsiębiorców proszonych o podsumowanie sytuacji 

ekonomicznej Polski wyrażało pozytywne opinie dla kierunku zmian krajowej 

gospodarki. Sceptycy stanowili aż 43 proc. grupę. Tymczasem w październiku 

notujemy aż 23 proc. ocen pozytywnych, co oznacza, że w ciągu dziesięciu miesięcy 

niemal potroiła się rzesza przedsiębiorców postrzegających dobrze wprowadzane 

zmiany w gospodarce" - napisano. 

 

Index ZAIR wynosi 62,94 na minusie. "Więcej przedsiębiorstw w relacji 

do minionego kwartału planuje zwiększyć zatrudnienie. A firmy, które zamierzają 

wydatkować w czwartym kwartale na środki trwałe, kupować będą głównie nowe 

maszyny (60,4 proc.). Dodatkowo utrzymuje się skłonność do inwestycji w służbowe 

samochody (36,2 proc.) i oprogramowanie (20,8 proc.). Inwestycje planują głównie 

eksporterzy, producenci oraz średnie firmy (50-249). Spadek odnotowano tylko 

w subindeksie dotyczącym wydatkowania na platformy do sprzedaży w Internecie 

i co ciekawe nakłady na podnoszenie kwalifikacji pracowników. O problemach 
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z pozyskaniem nowych pracowników informują badani z każdej badanej branży" - 

dodano. 

 

Z prognoz na IV kwartał wynika, że co czwarty przedsiębiorca MŚP zakłada poprawę 

kondycji ekonomicznej własnej firmy. "W relacji do poprzedniego pomiaru 

to niewielki, bo 1,4 pkt. wzrost, natomiast już w porównaniu do nastrojów 

z ubiegłorocznego badania to rezultat lepszy o 5 pkt. proc. Optymistyczny scenariusz 

zakładają głównie firmy handlowe, produkcyjne oraz zatrudniające 50-249 

pracowników" - napisano.  

 

(PAP Biznes) 


