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Czym jest Skaner MŚP? 
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1. Skaner MŚP to projekt badań prowadzonych wśród mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw od 2009 roku. Z wyników korzystają 

przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane nastrojami MŚP oraz media  

i reprezentanci organizacji branżowych. 

 

2. Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które 

zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Działające w kraju 

przedsiębiorstwa MŚP generują blisko trzy czwarte PKB (71,8% w 2011 

r.[1]). Wśród wszystkich firm w kraju 99,8 proc. to firmy mikro (zatrudniające 

do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to podmioty średnie 

(zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. Według danych 

prezentowanych przez ZUS i wyliczeń własnych Instytutu Keralla Research 

w Polsce działa aktywnie 2,229 mln firm. [2]. 

 

3. Skaner MŚP jest wielotematycznym omnibusem. Część I (stała) 

prezentuje nastroje MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w 

firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców 

(horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA oraz INDEX 

ZAIR (zakupy i rezygnacje z inwestycji).  

Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania własne Zamawiających je 

firm. Wyniki tej części raportu mogą być promowane w mediach oraz 

wykorzystywane we własnym zakresie przez Zamawiającego. 

KWARTALNY OMNIBUS WŚRÓD MŚP 

Stanowisko 
 

 Właściciel, 

dyrektor, 

członek 

zarządu, gł. 

Księgowy – 

inna osoba 

decyzyjna w 

firmie 

 
 

Opis 
 

 Mikro < 9 

 Małe < 49 

 Średnie 

<249 

Próba 
 

 N=600 

Harmonogram na 2016 

Termin 
(mc) 

 01 

 04 

 07 

 10 

[1]PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 
latach 2011-2012, Warszawa 2013, s. 15 

[2] Statystyki w raporcie KRB2B oparte na informacjach ZUS, przyjęto, że 

faktycznie działających i aktywnych przedsiębiorstw jest tyle, ile opłaca 

składki ZUS.  



Jak jest realizowany Skaner MŚP? 
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PRÓBA UWZGLĘDNIAJĄCA MIKRO FIRMY 

My też zatrudniamy 
i tworzymy PKB 

4. Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. 

Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru 

+-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP; badanie 

uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób. 

5. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną 

działalność zarobkową (wyłączony z badań jest sektor publiczny, firmy 

państwowe, podmioty w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej, 

fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego itp.).  

6. Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za 

zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor 

zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor 

finansowy, główny księgowy, ewentualnie inna osoba decyzyjna, 

odpowiedzialna za rozwój, zakupy, inwestycje w firmie. Jeden respondent - 

reprezentuje jedną firmę.  

7.Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).  

Czas trwania wywiadu: do 15 min. Badanie wykonano na przełomie 

października i listopada 2016  

8. W porównaniu do innych badań omnibusowych - nie wysyłamy masowo 

"internetowych ankiet" na biuro, sekretariat lub office ryzykując, że 

odpowiedzi udzielą osoby, które nie podejmują kluczowych decyzji  

w firmie. W pełni kontrolujemy przebieg badania i jakość pozyskiwanych 

informacji.  



Co wyróżnia nasz Skaner MŚP? 
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WAŻNE RÓŻNICE 

Wspólne potrzeby  

 

Różni klienci  

 

Jeden projekt 

  

 

 

Kontola próby i 

realizacji 

 

Gwarancja jakości 

 

Starannie dobrany 

respondent 

 

 

 

 

 

 

Raport co kwartał  

 

Nastroje w firmach, 

plany zakupowe, 

pytania indywidualne 

 

9. Badanie omnibusowe prowadzimy techniką wywiadów telefonicznych na 

reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie wśród starannie dobranych 

respondentów, którzy faktycznie są decyzyjni lub współdecyzyjni w firmach. 

10. Nie delegujemy procesu zbierania danych – mamy własny dział realizacji 

telefonicznej, pełną kontrolę nad jakością pozyskiwanych informacji  

i doborem respondentów. 

11. Odczyty nastrojów prowadzone są co kwartał począwszy od 2009 roku. 

Dzięki cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie 

kierunków zmian w firmach MŚP. 

12. Dzielimy się z respondentami informacjami z badania – 

zainteresowanym  przesyłamy ogólną część raportu na wskazany e-mail. 

13. Upowszechniamy wyniki Skanera MSP (na stale współpracujemy m.in.  

z Biurem Analiz Sejmowych, NBP, ogólnopolskimi mediami gospodarczymi). 
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Główne wnioski z pomiaru 

Skaner MŚP 

 

4q2016 

Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B.  



Główne wnioski z pomiaru w 4Q2016 
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Bardzo spadły nastroje przedsiębiorców reprezentujących sektor mikro, małych i średnich firm na czwarty kwartał. O ile 

podsumowanie kwartału trzeciego wypada nie najgorzej, to na końcówkę roku firmy prognozują znaczne pogorszenie.  

Skłonność biznesu do inwestycji w nadchodzących trzech miesiącach jest również niewielka. Wydatkować będą głównie 

reprezentanci gastronomii, hoteli oraz branża transportowa. Najbardziej optymistyczne opinie wyrażają przedsiębiorstwa 

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

przedsiębiorstw MŚP w Polsce.  

Czwarty kwartał przynosi pogorszenie nastrojów wśród firm sektora MŚP. Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zmian,  

w październikowym pomiarze wyniósł 66,95 pkt. na minusie, czyli o 13 pkt. mniej w relacji do ostatniego odczytu. Wpływ na tak uzyskany 

wynik mają przede wszystkim gorsze oceny trzeciego kwartału jeśli chodzi o kondycję krajowej gospodarki i znaczące obniżenie prognoz 

na ostatnie miesiące roku. Już co trzeci ankietowany wskazuje, że koniunktura „idzie w dół” i niemal tyle samo badanych (31,3 proc.) 

prognozuje pesymistycznie. O ile ostatni, trzeci kwartał był dla sektora MŚP pomyślny, o tyle widać wyraźny spadek liczby przedsiębiorców 

oczekujących pozytywnych zmian w najbliższych trzech miesiącach (regres aż o 13 pkt. proc.).  

Warto zwrócić uwagę, że większej sprzedaży i poprawy koniunktury wciąż spodziewają się firmy handlowe, co zdaje się być efektem 

uruchomionego przez rząd programu „Rodzina 500 plus”. GUS, w swej cyklicznej publikacji dotyczącej koniunktury także informuje  

o utrzymujących się pomyślnych prognozach sprzedaży w handlu. Największy optymizm prezentują takie branże, jak: tekstylia, odzież, 

obuwie, artykuły gospodarstwa domowego oraz motoryzacja. Nadchodzące trzy miesiące to nieco wyższa skłonność przedsiębiorców do 

inwestycji. W porównaniu do ostatniego pomiaru Index ZAIR wzrósł o 0,80 pkt. i wynosi minus 59,40 pkt. Kupować będą głównie firmy 

zatrudniające 50 – 249 pracowników oraz przedsiębiorstwa z branży transportowej i hotelarskiej. Obszary, w które już dziś planowane są 

wydatki to: nowe maszyny, ich modernizacja, samochody do użytku firmowego, a także oprogramowanie i nowe meble. Podobnie, jak  

w przypadku ostatniego pomiaru, inwestycji nie przewidują głównie  mikro firmy. 
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Prezentacja wyników cz. 1 

Skaner MŚP 
Nastroje i prognozy przedsiębiorstw 4q2016 



1.1. Ocena poprzedniego kwartału - KRAJ 
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Przedsiębiorcy gorzej oceniają kondycję gospodarki  

w trzecim kwartale 

 O 8 pkt. proc. wzrosła liczba przedstawicieli firm sektora 

MŚP, którzy wskazują na pogorszenie się  sytuacji 

gospodarczej w Polsce w minionych trzech miesiącach. 

Słabo ocenia krajową gospodarkę w październikowym 

pomiarze prawie co trzeci przedsiębiorca (32,5 proc.). 

 

 Na niekorzystną sytuację wskazują przede wszystkim 

usługodawcy, firmy transportowe oraz właściciele hoteli  

i restauracji. 

 W relacji do poprzedniego odczytu, zmniejszył się odsetek 

przedsiębiorców pozytywnie oceniających kondycję polskiej 

gospodarki w trzecim kwartale. W lipcu optymistów było 20,2 

proc., natomiast dziś jest ich jedynie 12,5 proc. (spadek o 

7,7 pkt. proc.).  

 

 Korzystne zmiany dostrzegają głównie przedsiębiorstwa 

handlowe oraz firmy, które nie prowadzą działalności 

eksportowej. 

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu  

ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

12,2% 

15,8% 

6,7% 
9,2% 

20,2% 

12,5% 

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

52,7% 52,6% 51,3% 

26,3% 

22,0% 

33,0% 33,2% 

24,5% 

32,5% 

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

Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się



1.2. Ocena poprzedniego kwartału - FIRMA 

SKANER MŚP 4Q2016 10 

Przedsiębiorców pozytywnie oceniających kondycję 

swojej firmy nieznacznie przybyło 

 W relacji do pomiaru z poprzedniego kwartału więcej 

przedstawicieli sektora MŚP pozytywnie ocenia sytuację w 

firmie. Dla 21,8 proc. badanych minione trzy miesiące 

przyniosły poprawę w biznesie, co oznacza niewielki wzrost 

o 1,8 pkt. proc.  kw./kw. 

 

 Od początku drugiego kwartału sukcesywnie zmniejsza się 

liczba przedsiębiorców, którzy negatywnie oceniają kondycję 

firmy. Do dziś odsetek pesymistów spadł aż o 10,8 pkt. proc. 

i w październikowym odczycie ukształtował się na poziomie 

stosunkowo niskim, bo zaledwie13 proc. 

 

 Co ciekawe, jeśli chodzi o podsumowanie  minionego 

kwartału, przedsiębiorcy w swych ocenach nie różnicuje ani 

to, ilu mają pracowników ani to w jakiej branży działają.  

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

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

20,5% 

26,0% 

12,3% 
16,5% 

20,0% 
21,8% 

58,0% 

51,8% 

63,2% 

58,2% 
61,5% 

64,2% 

21,0% 

21,8% 
22,5% 

23,8% 

18,3% 

13,0% 

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

Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się



1.3. Prognoza na czwarty kwartał - KRAJ 
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Przedsiębiorcy zakładają pogorszenie kondycji 

krajowej gospodarki w czwartym kwartale 

 Według 31,3 proc. badanych  w nadchodzących  trzech 

miesiącach pogorszy się kondycję polskiej gospodarki.  

W poprzednim kwartale pesymistyczne oceny wyrażał co 

piąty przedsiębiorca, natomiast dziś niepomyślny scenariusz 

zakłada już prawie co trzeci przedsiębiorca. 

 

 Niekorzystnie prognozują najczęściej firmy o zatrudnieniu 

do 9 pracowników i nieprowadzące eksportu. Jeśli chodzi o 

branże, złe nastroje panują wśród usługodawców, 

przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, 

budowlane oraz w hotelach i restauracjach. Wyjątkiem jest 

tylko handel.  

 

 O 7 pkt. proc. ubyło badanych przewidujących poprawę  

sytuacji ekonomicznej kraju. Trzy miesiące temu optymistów 

było 18,7 proc., a obecnie – 11,7 proc. Pozytywnych zmian 

spodziewają się tylko firmy o profilu handlowym, których 

optymizm utrzymuje się od drugiego kwartału b.r. 

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski  

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

14,2% 
11,5% 

16,7% 
24,3% 

18,7% 
11,7% 

62,7% 

55,2% 

49,5% 

38,3% 

48,5% 
45,5% 

14,0% 

19,2% 

25,3% 
23,0% 20,2% 31,3% 

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

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się



1.4. Prognoza na czwarty kwartał - FIRMA 
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Przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia kondycji 

firmy w czwartym kwartale  

 Po raz pierwszy w tym roku przybyło badanych, którzy 

prognozują gorszą sytuację firmy  

w najbliższych trzech miesiącach. Taki scenariusz zakłada 

obecnie o 3,9 pkt. proc. więcej ankietowanych w relacji do 

ostatniego odczytu. 

 

 W przeciwieństwie do małych i średnich firm, niekorzystnie 

prognozują mikro przedsiębiorstwa, ale też firmy budowlane  

i nie będące eksporterami. 

 

 Od drugiego kwartału coraz mniej przedsiębiorców liczy na 

poprawę kondycji firmy. W kwietniu pozytywnie 

prognozowało prawie 40 proc. badanych, w lipcu – 33,2 

proc., a w październiku już 20,2 proc. (spadek o 19 pkt. proc. 

wobec drugiego kwartału i o 13 pkt. proc. w odniesieniu do 

ostatniego trzeciego kwartału).  

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

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

27,7% 
26,5% 

19,2% 

39,2% 

33,2% 

20,2% 

51,8% 52,5% 

52,0% 
38,2% 

51,3% 
57,8% 

12,8% 
14,0% 15,8% 

11,2% 
8,3% 

12,2% 

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

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się



1.5. Wskaźnik KERNA spadł do –66,95 pkt. 
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 
2013-2016 

NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 66,95 pkt. na minusie. Wobec ostatniego odczytu oznacza to spadek aż o 13,0 pkt. 

Warto zauważyć, że uzyskany wynik jest dużo gorszy niż odczyty ostatnich trzech lat w analogicznym okresie, kiedy to wskaźnik KERNA 

osiągnął odpowiednio: -47,81 pkt, -58,19 oraz -60,08 pkt.  

Na tak dużym spadku wartości wskaźnika zaważyły przede wszystkim negatywne oceny ostatnich trzech miesięcy w odniesieniu do 

sytuacji ekonomicznej krajowej gospodarki oraz niekorzystne prognozy na najbliższy kwartał. Dodatkowo przedsiębiorcy przewidują 

również pogorszenie kondycji w firmie. Niekorzystnych zmian, zarówno jeśli chodzi o sytuację gospodarczą jak i prowadzoną 

działalność, spodziewają się głównie mikro przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu dobre nastroje panują wśród firm handlowych, które póki 

co istotnie częściej niż inne firmy patrzą w przyszłość z optymizmem.  



1.6. INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) wzrósł do – 59,40 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 59,40 pkt. na minusie  

i jest na podobnym poziomie jak wynik uzyskany w drugim kwartale b.r. Warto zauważyć, że dalszym ciągu jest to jeden z lepszych 

odczytów rejestrowanych  w ciągu ostatnich lat.  

Spośród wszystkich badanych obszarów zakupowych, przedsiębiorcy przejawiają największą skłonność do inwestycji w obszarze 

nowych maszyn i technologii (wzrost o 12,6 pkt.) Więcej też firm, niż kwartał wcześniej, planuje ponieść wydatki na nowe samochody 

służbowe (zwyżka o 10,0 pkt.), modernizację istniejących już maszyn i urządzeń (o 7,2 pkt. więcej) oraz nowe oprogramowanie (wzrost  

o 6,3 pkt.). Na liście wydatków znalazły się również zakupy nowych mebli do firmy. 
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INDEX ZAIR  
2013-2016 

NA PODSTAWIE DECYZJI  O INWESTOWANIU LUB REZYGNACJI Z ZAKUPÓW  



2.0.Keralla Research IBiRB2B. Wiele sektorów – jedna specjalizacja 
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Doświadczenie w badaniach B2B  

Liczba projektów B2B  

Zbadanych branż i sektorów B2B 

Dostarczonych raportów 

Wykonanych wywiadów w firmach 

10 lat  

556 

54 

478 

70 tys. 

www.keralla.pl 



2.1.Dane podstawowe - informacje licencyjne   
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 Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

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

 Biuro: (+48) 71 335 77 82 

 Faks: (+48) 71 722 03 72 

 E-mail: raporty@keralla.pl  

 www.keralla.pl 

Licencja niewyłączna - część raportu ogólnodostępna 

Niniejszy Raport został przygotowany przez Instytut Keralla Research i żadne Strony trzecie nie miały możliwości ingerencji w treść oraz charakter 

niniejszego Raportu. Dokument powstał w oparciu o informacje uzyskane z badania telefonicznego, zgodnie z opisem o metodyce badania. 

Raport nie uwzględnia efektów zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce oraz informacji, które pojawiły się po dacie publikacji raportu. 

Niezależnie od podstawy działania (kontraktowej czy deliktowej) w ramach obowiązującego prawa Instytut Keralla Research nie ponosi 

odpowiedzialności za czyny i konsekwencje ponoszone przez osoby trzecie ani żadne decyzje podjęte lub nie podjęte na podstawie niniejszego 

Raportu. 
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