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Główne wnioski z pomiaru 
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1q2018 

Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B.  
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Główne wnioski z badania 

Dobre nastroje wśród reprezentantów sektora mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy liczą przede wszystkim 

na poprawę sytuacji ekonomicznej własnej firmy. Pierwszy kwartał to także większe inwestycje, zwłaszcza na 

oprogramowanie i nowe maszyny – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od 2009 roku, 

co kwartał, bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.  

 

Utrwalają się od 2017 roku coraz lepsze nastroje wśród przedsiębiorców sektora MŚP. Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zmian 

wyniósł w tym pomiarze minus 52,35 pkt., co daje wynik lepszy o 2,52 pkt. kw./kw. Jednocześnie zmalał odsetek firm wystawiających 

negatywne noty przy ocenie kondycji krajowej gospodarki. Aktualnie zaledwie 21 proc. respondentów sytuację ekonomiczną Polski ocenia 

jako złą, co jest najniższym wynikiem „dla pesymistów” jaki odnotowaliśmy od 2009 roku. 

Największy wpływ na aktualny wynik KERNA mają przede wszystkim bardzo dobre prognozy kondycji prowadzonego biznesu w pierwszym 

kwartale. Aktualnie już 34 proc. reprezentantów firm spodziewa się, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja ekonomiczna ich 

przedsiębiorstwa poprawi się (poprzednio w ten sposób prognozował co czwarty badany). Notujemy także wzrost optymistycznych 

przewidywań w kontekście krajowej gospodarki. Dzisiaj już 22 proc. przedsiębiorców spodziewa się w tym obszarze zmian na lepsze  

(zwyżka o 8,8 pkt. proc. w relacji do III kw. 2017).  

Wysoka jest skłonność przedsiębiorców do inwestycji w pierwszym kwartale tego roku. Index ZAIR wzrósł o 3,24 pkt. i wynosi obecnie 

minus 59,70 pkt. Największy wzrost odnotowano w subindeksie dotyczącym wydatkowania na oprogramowanie oraz nowe maszyny  

i technologie. Natomiast mniej przedsiębiorców w relacji do minionego kwartału planuje inwestować w działania marketingowe oraz 

nieruchomości.  
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Wskaźnik KERNA  wzrósł do -52,35 pkt. 
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 
2015-2018 

NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 52,35 pkt. na minusie i w porównaniu do pomiaru w ubiegłym kwartale jest lepszy 

o 2,52 pkt. kw./kw.  

Nastroje przedsiębiorców uległy polepszeniu głównie w obszarze prognoz na nadchodzący kwartał. Największa zmiana dotyczy przede 

wszystkim pytania o prognozy kondycji ekonomicznej firmy na pierwszy kwartał tego roku. Już teraz 34 proc. przedsiębiorców zakłada 

pozytywny wariant dla swojego biznesu (w poprzednim odczycie optymistycznie prognozował co czwarty ankietowany). Co ciekawe,  

w tym obszarze firmy wyrażają podobne opinie, bez względu na branżę, wielkość zatrudnienia oraz prowadzenie działalności 

eksportowej. Przybyło także badanych spodziewających się pomyślnego rozwoju wydarzeń dla polskiej gospodarki.  
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INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) wzrósł do -59,70 pkt. 

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. Odczyt wyników z tej edycji badania wyniósł 59,70 pkt. na minusie  

i w relacji do pomiaru sprzed trzech miesięcy jest wyższy o 3,24 pkt.  

Przedsiębiorców pytamy o skłonność do inwestycji w ośmiu obszarach (platforma e-commerce, maszyny i technologie, flota, 

oprogramowanie, nieruchomości, szkolenia pracownicze, działania reklamowe, zatrudnienie nowych pracowników). Firmy, które 

zamierzają wydatkować w pierwszym kwartale na środki trwałe, kupować będą głównie nowe maszyny (65,8 proc.). Utrzymuje się 

również skłonność do inwestycji w oprogramowanie (35,3 proc.) i służbowe samochody (32,1 proc.). Inwestycje planują głównie 

eksporterzy, producenci oraz małe (10-49) i średnie firmy (50-249). 
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INDEX ZAIR  
2015-2018 

NA PODSTAWIE DECYZJI O INWESTOWANIU LUB REZYGNACJI Z ZAKUPÓW  
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Prezentacja szczegółowych 

wyników cz. 1 Skaner MŚP 
Nastroje i prognozy przedsiębiorstw 1q2018 
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1.1. Ocena poprzedniego kwartału - KRAJ 

Coraz mniej sceptyków oceniających krajową 

gospodarkę 

  Od początku 2017 roku sukcesywnie ubywa 

przedsiębiorców, zdaniem których kondycja krajowej 

gospodarki uległa pogorszeniu. W relacji do 

ubiegłorocznego pomiaru w analogicznym okresie grupa 

sceptyków zmniejszyła się aż o 21,8 pkt. proc. i wynosi 

obecnie 21,2 proc. Analizując historycznie, warto także 

odnotować, że po raz pierwszy, odkąd badanie jest 

prowadzone, odsetek pesymistów jest na tak niskim 

poziomie. 

Jednocześnie o blisko 5 pkt. proc. zmniejszyła się grupa 

przedsiębiorców pozytywnie oceniających sytuację 

gospodarczą w Polsce (18,4 proc.).  

Firmy bez względu na rozmiar zatrudnienia, branżę oraz 

prowadzenie działalności eksportowej podobnie oceniają 

miniony kwartał.  

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu  

ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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43,0% 

35,6% 25,8% 
24,8% 

21,2% 
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się
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1.2. Ocena poprzedniego kwartału - FIRMA 

 W relacji do pomiaru z końca ubiegłego roku poziom 

zadowolenia przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm  

z kondycji prowadzonego biznesu pozostaje praktycznie na 

tym samym poziomie (różnica kw. do kw. wynosi jedynie  

0,40 pkt. proc.).  

 

 Nie zmienił się również udział przedsiębiorców 

oceniających miniony kwartał negatywnie. Zasadniczo od 

3Q2017 odsetek badanych informujących o słabej kondycji 

firmy utrzymuje się na stałym, 17-procentowym poziomie. 

 

 Opinię o pogorszeniu sytuacji w biznesie istotnie częściej 

wyrażają firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 

pracowników.  

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

w ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się

Kondycja własnej firmy w minionym kwartale bez 

zmian 
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1.3. Prognoza na pierwszy kwartał - KRAJ 

 W relacji do ostatniego pomiaru przybyło rzeczników 

przekonania, że sytuacja gospodarcza kraju w następnym 

kwartale polepszy się. Grupa optymistów wynosi aktualnie 

22 proc. i jest o 2,6 pkt. proc. wyższa niż rok wcześniej  

w analogicznym okresie.  

 

 Na pozytywne zmiany w krajowej gospodarce istotnie 

częściej liczą eksporterzy.  

 

 

 Nieznacznie mniej przedsiębiorców niż przed trzema 

miesiącami zakłada, że sytuacja gospodarcza Polski  

w pierwszym kwartale pogorszy się. W obecnym odczycie 

pesymistyczny scenariusz prognozuje 20,8 proc. badanych 

(spadek o 1,8 pkt. proc. kw. do kw.). 

 

 Negatywne zmiany w kondycji ekonomicznej kraju 

zakładają przede wszystkim firmy małe (10-49).  

 

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski  

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

Więcej firm zakłada poprawę kondycji krajowej 

gospodarki 
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1.4. Prognoza na pierwszy kwartał - FIRMA 

 Aktualnie 34 proc. przedsiębiorców mikro, małych  

i średnich firm prognozuje poprawę kondycji ekonomicznej 

swojego biznesu w pierwszym kwartale. W porównaniu do 

ostatniego pomiaru jest to wzrost na poziomie 9 pkt. proc.  

 

 Optymistyczny scenariusz zakładają wszystkie firmy, bez 

względu na wielkość, zatrudnienia i branżę. 

 

 O 3,2 pkt. proc. kw. do kw. zmniejszył się odsetek 

przedsiębiorców prognozujących negatywny rozwój 

wydarzeń dla firmy. Pogorszenie zakłada 12,6 proc. 

respondentów, a kwartał wcześniej 15,8 proc.  

 

 Negatywnych zmian spodziewają się przede wszystkim 

firmy handlowe. 

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

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

27,6% 

39,8% 

23,6% 
25,0% 

34,0% 

46,8% 

34,8% 

52,2% 

49,8% 

48,2% 

13,6% 
11,4% 12,6% 

15,8% 
12,6% 

1q17 2q17 3q17 4q17 1q18

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się

Przedsiębiorcy spodziewają się poprawy sytuacji  

w firmie 
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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 

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. 

Licencja niewyłączna - część raportu ogólnodostępna 

http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
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Czym jest Skaner MŚP? 

Jak jest realizowany? 

Co go wyróżnia? 
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Czym jest Skaner MŚP? 

1. Skaner MŚP jest ogólnopolskim badaniem mikro, małych i średnich firm 

prowadzonym od 2009 roku. Dostarcza informacji zainteresowanym 

kondycją oraz nastrojami mikro, małych i średnich firm w Polsce. 

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 

polskiego 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 GUS oraz ZUS w Polsce 

działa aktywnie 2,1 mln firm. Podmiotów mikro, w których występuje tylko 

jeden płatnik składki ubezpieczeniowej (właściciel) jest w Polsce 1,3 mln 

podmiotów. Firm, które płacą za więcej, niż jedną osobę składkę 

ubezpieczeniową jest 856 tys. [Dane: ZUS]. 

3. Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem.  

Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora 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 (inwestycje kwartalne).  

Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania własne różnych 

Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je 

zamówiły 

KWARTALNY OMNIBUS WŚRÓD MŚP 

Stanowisko 
 

 Właściciel, 

dyrektor, 

członek 

zarządu, gł. 

Księgowy – 

inna osoba 

decyzyjna w 

firmie 

 
 

Opis 
 

 Mikro < 9 

 Małe  

10-49 

 Średnie 

50-249 

 

 

 Usługi  

 Handel 

 Produkcja 

Próba 
 

 Ogólno

polska 

N=500 

Harmonogram pomiarów na 2018 

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]Brak jest pełnej zgodności, co do liczby faktycznie działających firm w 

kraju (np. Tax Care wylicza, że podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą jest 2,3 mln, z kolei PARP informuje (bazując na danych 

GUS i Eurostatu), że wszystkich firm działa w Polsce 1,8 mln. 

Przytoczone statystyki w raporcie KRB2B oparte są na informacjach 

ZUS, przyjęto, bowiem, że faktycznie działających i aktywnych 

przedsiębiorstw jest tylu ilu opłaca składki ZUS.  
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Jak jest realizowany Skaner MŚP? 

PRÓBA UWZGLĘDNIA 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. 

Posiadamy rozbudowaną bazę aktualnie działających firm liczącą ponad 430 

tysięcy. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd 

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

a badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób. 

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

działalność zarobkową (wyłączony z badania jest sektor publiczny, firmy 

państwowe, podmioty będące 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. Realizacja luty 2018. 
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Co wyróżnia nasz Skaner MŚP? 

WAŻNE RÓŻNICE 

Wspólne potrzeby  

 

Różni klienci  

 

Jeden projekt 

  

 

 

Kontolowana próba 

 

Gwarancja jakości 

 

Dzielenie się wiedzą 

 

 

 

 

 

 

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). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERALLA RESERACH INSTYTUT BADAŃ I ROZWIĄZAŃ B2B 

 

Na co dzień pracujemy dla zarządzających spółkami z różnych branż 

Łączy nas jedno.  

Użyteczne raporty dla sprzedających na rynkach business-to-business   

2018 

 

 

Wiele sektorów – jedna specjalizacja. 11 lat doświadczenia w analizach B2B  

http://www.keralla.pl/

