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Choć publikacje Głównego Urzędu Statystycznego sugerują bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki, wyniki
badań nastrojów wśród polskich przedsiębiorców kreślą zgoła odmienny obraz. - Pogorszyły się nastroje
w firmach mikro, małych i średnich w Polsce - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który
od 2009 roku, co kwartał, bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.
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- Z naszego raportu wynika, że przedsiębiorcy sektora MŚP nie mają powodów do zadowolenia. Badani informują o rosnących

barierach w prowadzeniu działalności, chodzi m.in. o JPK, którego obsługa generuje rzeczywiste koszty i jest czasochłonna,

wprowadzanie split payment, które docelowo całkowicie ograniczy firmom dostęp do pieniędzy z VAT i może negatywnie wpłynąć na

płynność finansową, ograniczenie handlu w niedzielę. Problemem dla firm jest też wprowadzone od 25 maja RODO, którego

wdrożenie oznacza nowe koszty i wzrost ryzyk, również finansowych prowadzonego biznesu. Przedsiębiorcy informują też

o rosnących obciążeniach fiskalnych, braku pracowników i presji na wyższe płace - mówi Izabella Młynarczyk, analityk Instytutu

Keralla Research.

Z badania Keralla Research wynika też, że zmalała skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w drugim kwartale. Index ZAIR spadł

o 7,82 pkt. i wynosi obecnie 67,52 pkt. na minusie. Spadki odnotowano niemal w każdym subindeksie dotyczącym wydatkowania.

Największe dotyczą: uruchomienia platformy e-commerce, inwestowania w nieruchomości oraz wydatków na oprogramowanie.

Jedynym obszarem, w który badani nadal są skłonni inwestować, jest obszar pracowniczy i zatrudnianie nowych osób.

Do 29 proc. wzrósł udział firm, które gorzej oceniają kondycję ekonomiczną Polski za poprzedni kwartał. O pogorszeniu sytuacji

gospodarczej Polski w minionym kwartale istotnie częściej informują usługodawcy oraz firmy handlowe, niż producenci.

Grupa przedsiębiorców pozytywnie oceniających krajową gospodarkę w minionym kwartale utrzymuje się praktycznie na tym

samym poziomie - obecnie jest to 18,6 proc. badanych. W relacji do ubiegłorocznego odczytu to zbliżony odsetek optymistów -

wynika z badań Instytutu Keralla Research.

Zmalał odsetek przedsiębiorców przekonanych, że kondycja gospodarcza Polski w nadchodzącym kwartale poprawi się. Przed

trzema miesiącami w ten sposób prognozowało 22 proc. respondentów, natomiast dziś pozytywnych zmian spodziewa się 18 proc.

przedsiębiorców.

Na podobnym poziomie, jak trzy miesiące temu jest odsetek przedsiębiorców zakładających, że sytuacja ekonomiczna polskiej

gospodarki w nadchodzącym kwartale pogorszy się. Aktualnie sceptycznie prognozuje co piąty badany (spadek o 1 pkt. proc.

kw./kw.).(js)
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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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