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Wzrosły nastroje w firmach  i optymizm ten mocno przekłada się na plany inwestycyjne firm sektora MŚP. Wskaźnik ZAIR  

ilustrujący skłonność przedsiębiorców do inwestowania wzrósł w tym kwartale do nienotowanego od 2011 roku  poziomu.  

Najbardziej wzrosły nastroje w handlu. A inwestować będzie przede wszystkim przemysł i zatrudniający ponad 50 osób  

– wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe  

w przedsiębiorstwach MŚP w Polsce.  

 

Drugi kwartał przynosi znaczącą poprawę nastrojów. Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zmian, wyniósł w tym pomiarze 55,43 pkt. na 

minusie. Wobec ostatniego odczytu to wzrost o 17,24 pkt. co oznacza najlepszy odczyt od roku.  Na wynik największy wpływ mają 

korzystne prognozy dotyczące przede wszystkim sytuacji ekonomicznej własnych firm. Pozytywny scenariusz zakłada aż o 20 pkt. proc. 

więcej respondentów niż podczas styczniowego odczytu. Nowością w tym badaniu jest bardzo wyraźna zmiana w nastrojach mikro 

przedsiębiorców, którzy przeważnie swoimi opiniami „ciążą w dół”. Pytani o przeszłą lub prognozowaną ocenę koniunktury w większości 

pomiarów postrzegają ją słabiej, niż szefowie firm małych i średnich. Tymczasem w obecnym odczycie Skanera MŚP  nie tylko małe  

i średnie przedsiębiorstwa, ale również mikro firmy,  prognozują polepszenie kondycji swoich firm.  

Przedsiębiorcy jednoznacznie spodziewają się większej sprzedaży i dobrej koniunktury. Na wzrost nastrojów najmocniej zaważyły 

odczuwane już efekty zwiększonej siły nabywczej Polaków, będącej między innymi skutkiem uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”.  

O poprawie nastrojów właścicieli firm informuje także GUS, który podaje, że wskaźniki koniunktury w kwietniu uległy poprawie we 

wszystkich sektorach gospodarki, a najbardziej – w handlu. Również w badaniu Skanera MŚP  dużym optymizmem cechuje się handel  

– który przypomnijmy – jeszcze kilka miesięcy wcześniej protestował przeciw planom opodatkowania wielkopowierzchniowych punktów 

wskazując na liczne pułapki, które rykoszetem odbiją się na małym handlu. Odroczenie decyzji w tym zakresie i zauważalny już  

w sprzedaży zastrzyk gotówki, który pojawił się w portfelach Polaków okazał się być  mocnym czynnikiem wzrostu nastrojów.  



Główne wnioski z pomiaru w 2Q2016 

SKANER MŚP 2Q2016 4 

Drugi kwartał to także znacznie większa skłonność przedsiębiorców do inwestycji. Indeks ZAIR wzrósł o 16,50 pkt. w porównaniu do  

pomiaru styczniowego  i wynosi 59,90 pkt. na minusie. Należy odnotować, że jest to najwyższy uzyskany odczyt od 2011 roku, czyli od 

5 lat.  

Głównie inwestować będą przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy o zatrudnieniu od 50 do 249 osób. Przedsiębiorstwa te będą 

wydatkować przede wszystkim na nowe maszyny i urządzenia oraz modernizację już istniejących, a także oprogramowanie oraz tak 

jak zawsze na działania marketingowe i podnoszenie kompetencji pracowników. Firmy średnie zamierzają także odnowić hale  

i pomieszczenia oraz ponieść koszty na infrastrukturę telekomunikacyjną i serwis www.  
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Prezentacja wyników cz. 1 

Skaner MŚP 
Nastroje i prognozy przedsiębiorstw 2q2016 



1.1. Ocena poprzedniego kwartału - KRAJ 
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Przedsiębiorcy nieznacznie lepiej ocenili pierwszy 

kwartał w krajowej gospodarce  

 Wzrosła liczba przedsiębiorców wskazujących na poprawę 

sytuacji gospodarczej Polski w pierwszym kwartale. Jako 

lepszą kondycję kraju postrzega 9,2 proc. badanych. To 

wzrost pozytywnych opinii o 2,5 pkt. proc. w relacji do 

styczniowego odczytu.  

 

 Firmy branży budowlanej oraz transportowej częściej niż 

pozostałe branże zauważyły korzystniejszą sytuację w 

krajowej gospodarce w pierwszym kwartale. 

 

 Pesymistów jest podobny odsetek jak w pomiarze 

styczniowym. 33,2 proc. respondentów ocenia kondycję 

ekonomiczną Polski jako gorszą, a trzy miesiące temu 33 

proc. 

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu  

ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

11,8% 
13,7% 

12,2% 

15,8% 

6,7% 
9,2% 

46,5% 

50,5% 

59,3% 59,7% 
57,3% 

52,7% 

38,2% 

31,3% 

26,3% 

22,0% 

33,0% 33,2% 

1q15 2q15 3q15 4q15 1q16 2q16

Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się



1.2. Ocena poprzedniego kwartału - FIRMA 
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Przedsiębiorcy lepiej oceniają sytuację własnej firmy w 

pierwszym kwartale 

 Przybyło badanych pozytywnie oceniających kondycję 

ekonomiczną swojego przedsiębiorstwa w pierwszym 

kwartale. 16,5 proc., uważa, że to był lepszy kwartał niż 

poprzedni. To wzrost optymistów o 4,2 pkt. proc. O poprawie 

sytuacji w firmie częściej informują eksporterzy niż firmy, 

które nie prowadzą działalności eksportowej.  

 

 Symbolicznie wzrósł odsetek badanych, zdaniem których  

w pierwszym kwartale pogorszyła się kondycja ich firmy. 

Pesymistów jest obecnie 23,8 proc. przedstawicieli sektora 

MŚP, co oznacza zwyżkę o 1,3 pkt. proc. w porównaniu do 

styczniowego pomiaru.  Krytyczne opinie wyrażali przede 

wszystkim przedsiębiorcy mikro i małych firm oraz 

przedsiębiorstwa działające w branży handlowej  oraz 

transportowej.  

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

w ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

15,5% 
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się



1.3. Prognoza na drugi kwartał - KRAJ 
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Więcej przedsiębiorców prognozuje poprawę kondycji 

krajowej gospodarki w drugim kwartale 

 Prognozy na drugi kwartał są dużo lepsze niż te 

rejestrowane w ostatnim pomiarze.  Prawie co czwarty 

przedstawiciel sektora mikro, małych i średnich firm 

spodziewa się poprawy sytuacji ekonomicznej Polski.  

W relacji do styczniowego odczytu (16.7 proc.) oznacza to 

wzrost o  7,6 pkt. proc.  

 

 Jednocześnie stopniał odsetek respondentów, którzy 

kreślą negatywny scenariusz dla polskiej gospodarki. 

Pogorszenia spodziewa się 23 proc. przedsiębiorców, czyli 

2,3 pkt. proc. mniej niż w badaniu ze stycznia. 

 

 Znacznie mniej przedsiębiorców niż przed trzema 

miesiącami nie przewiduje żadnych zmian w krajowej 

gospodarce. W styczniu o utrzymaniu statusu quo 

informowało 49.5 proc. respondentów, zaś w kwietniu już 

38,3 proc. (regres o 11,2 pkt. proc.). 

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski  

w ciągu kolejnych 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

19,4% 

26,8% 

14,2% 

11,5% 

16,7% 

24,3% 

45,8% 

41,0% 

62,7% 

55,2% 

49,5% 

38,3% 

27,8% 

23,2% 

14,0% 

19,2% 

25,3% 

23,0% 

1q15 2q15 3q15 4q15 1q16 2q16

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się



1.4. Prognoza na drugi kwartał - FIRMA 
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Prawie 40 proc. przedsiębiorców zakłada 

optymistyczny scenariusz rozwoju swojej firmy w 

drugim kwartale 

 Aż o 20 pkt. proc. więcej wzrósł odsetek badanych 

przedsiębiorców spodziewających się polepszenia sytuacji 

ekonomicznej swojej firmy. Obecnie optymistyczny 

scenariusz zakłada prawie 40 proc. badanych. Analizując 

historycznie, jest to najlepszy wynik od 2014 roku, kiedy to  

na pozytywny rozwój wydarzeń wskazywało  41,7 proc. 

ankietowanych.  

 Pozytywnych zmian w swojej działalności oczekują głównie 

najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób oraz działające  

w branży handlowej. 

 

 Jednocześnie mniej przedsiębiorców spodziewa się 

pogorszenia sytuacji ekonomicznej swojego 

przedsiębiorstwa. Obecnie pesymistów jest 11,2 proc., co 

oznacza regres o 4,6 pkt. proc. w porównaniu do 

styczniowego badania. 

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

w ciągu kolejnych 3 m.?   
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

28,5% 
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15,8% 

11,2% 
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Polepszy się Bez zmian Pogorszy się



1.5. Wskaźnik KERNA wzrósł do -55,43 pkt. 
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 
2013-2016 

NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 55,43 pkt. na minusie. Wobec ostatniego odczytu oznacza to wzrost aż  

o 17,24 pkt. Drugi kwartał przedsiębiorcy zazwyczaj oceniają pozytywnie, jednak  warto zauważyć, że ostatnio tak dobry wynik był 

dokładnie rok temu – w drugim kwartale 2015 roku wskaźnik KERNA osiągnął -54,51 pkt.  

Na tak dobrym wyniku zaważyły przede wszystkim optymistyczne prognozy badanych dotyczące głównie sytuacji ekonomicznej własnej 

firmy oraz polskiej gospodarki w drugim kwartale. Trzeba odnotować, że o wiele więcej ankietowanych niż w styczniowym pomiarze oraz 

rok temu w analogicznym okresie prognozuje poprawę kondycji własnego przedsiębiorstwa. Zupełnie inaczej niż dotychczas, to właśnie 

mikro, a nie tak jak zazwyczaj średnie firmy,  oczekują polepszenia swojej sytuacji w najbliższym kwartale.  



1.6. INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) wzrósł do -59,90 pkt. 
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Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP oparty jest na wskazaniach o wydatkach na inwestycje  

i rezygnacji z planów zakupowych na dany kwartał w firmie. W tej edycji badania odczyt INDEXU ZAIR wyniósł 59,90 pkt. na minusie. 

Uzyskany wynik wobec poprzedniego pomiaru jest wyższy aż o 16,50 pkt. Jednocześnie jest to najwyższy odczyt od 2011 roku, kiedy to 

w analogicznym okresie ZAIR osiągnął poziom minus 52,60 pkt. Spośród 12 badanych obszarów, zwyżka dotyczy niemal każdego. 

Największy wzrost odnotowano w planowanych działaniach marketingowych (z minus 77,4 pkt. w minionym kwartale do minus 45,0 pkt.) 

oraz wydatkach na podnoszenie kompetencji pracowników (z minus 86,2 pkt. na minus 54,6 pkt.). Dużo więcej przedsiębiorców niż 

kwartał wcześniej planuje także zatrudniać pracowników, a także inwestować w modernizację istniejących już maszyn oraz urządzeń. 
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INDEX ZAIR  
2013-2016 

NA PODSTAWIE DECYZJI  O INWESTOWANIU LUB REZYGNACJI Z ZAKUPÓW  



1.7.Dane kontaktowe Instytutu Keralla Research  
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 Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

 ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław, Polska 

 NIP 754-205-36-57  REGON 020272970  

 Biuro: (+48) 71 335 77 82 

 Faks: (+48) 71 722 03 72 

 E-mail: kontakt@keralla.pl  

 www.keralla.pl 

ZASADY KORZYSTANIA Z RAPORTU SKANER MŚP 

 

Raport Skaner MŚP jest objęty prawami autorskimi Instytutu Keralla Research. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa 

zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie niniejszego RAPORTU  - zabronione. 

Dozwolone jest natomiast korzystanie z materiałów dystrybuowanych przez Instytut Keralla Research opracowywanych na podstawie 

prowadzonych badań i analiz oznaczonych: „Informacja prasowa”  
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