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Główne wnioski z badania 

Pogorszyły się nastroje wśród reprezentantów sektora mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy gorzej 

podsumowują ostatnie trzy miesiące, zwłaszcza jeśli chodzi o kondycję krajowej gospodarki. Drugi kwartał to 

również spadek skłonności firm do inwestycji – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od 

2009 roku, co kwartał, bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.  

Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek zmian wyniósł w tym pomiarze minus 62,29 pkt., co daje słabszy wynik o 9,94 pkt. kw./kw. 

Zmniejszyła się grupa przedsiębiorców spodziewających się poprawy kondycji ekonomicznej swojego biznesu w drugim kwartale. Warto 

podkreślić, że od 3Q17 odsetek badanych prognozujących pozytywnie dla firmy sukcesywnie rósł. Aktualnie, w relacji do ostatniego 

pomiaru, notujemy spadek na poziomie ponad 10 pkt. proc. wśród  ankietowanych zakładających poprawę w tym obszarze (obecnie 

 - 23,4 proc., poprzednio – 34 proc.).  

Największy wpływ na niższy wynik KERNA mają jednak negatywne oceny kondycji krajowej gospodarki w pierwszych trzech miesiącach 

2018 roku. Aktualnie aż 29 proc. reprezentantów mikro, małych i średnich firm jest zdania, że miniony kwartał przyniósł pogorszenie 

sytuacji ekonomicznej Polski. Dla porównania, w 1 kwartale pesymistów było o 7,8 pkt. proc. mniej. Analizując historycznie jest to mimo 

wszystko wciąż lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2017 roku (wówczas w ten sposób polską gospodarkę oceniało 35,6 proc. 

ankietowanych). 

Zmniejszyła się 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, jednak największe dotyczą: uruchomienia 

platformy e-commerce, inwestowania w nieruchomości oraz oprogramowanie. Jedynym obszarem, w który badani nadal są skłonni 

inwestować, jest obszar pracowniczy i zatrudnianie nowych osób. 
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Wskaźnik KERNA  spadł do -62,29 pkt. 
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 
2015-2018 

NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 62,29 pkt. na minusie, co w porównaniu do pomiaru w 1 kwartale b.r. oznacza 

spadek o 9,94 pkt. Na niższej wartości wskaźnika  zaważyły przede wszystkim słabe oceny przedsiębiorców sytuacji ekonomicznej 

krajowej gospodarki w poprzednim kwartale. Już dziś 29 proc. respondentów uważa, że  pierwszych trzech miesiącach roku kondycja 

ekonomiczna Polski pogorszyła się. Warto zaznaczyć, że reprezentanci firm nie różnią się w swoich opiniach ze względu na 

zatrudnienie czy branżę. Mniej badanych spodziewa się również polepszenia sytuacji ekonomicznej firmy w nadchodzących trzech 

miesiącach. Pozytywny scenariusz przyjmuje 23,4 proc. ankietowanych. Dla porównania - w pierwszym kwartale grupa optymistów – 

stanowiła 34 proc.  
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INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) spadł do -67,52 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 w relacji do minionego kwartału spadł  

o 7,82 pkt. i  aktualnie wynosi minus 67,52 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 drugim kwartale na środki trwałe, kupować będą przede wszystkim nowe maszyny (49,6 proc.). Wciąż utrzymuje się skłonność 

przedsiębiorców do inwestycji w firmową flotę (33,6 proc. spośród inwestujących) oraz oprogramowanie (25,6 proc.). Zakup maszyn  

w drugim kwartale planują głównie średnie firmy (50-249) oraz producenci. Natomiast na nowe samochody służbowe wydatkować będą 

przede wszystkim usługodawcy.  
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Prezentacja szczegółowych 

wyników cz. 1 Skaner MŚP 
Nastroje i prognozy przedsiębiorstw 2q2018 
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1.1. Ocena poprzedniego kwartału - KRAJ 

Przedsiębiorcy informują o słabnącej kondycji krajowej 

gospodarki 

 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.   

 

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu  

ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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1.2. Ocena poprzedniego kwartału - FIRMA 

 W porównaniu do pomiaru w ubiegłym kwartale spada 

liczba reprezentantów sektora MŚP pozytywnie 

podsumowujących minione trzy miesiące w firmie. Obecnie 

15,4 proc. badanych jest zdania, że pierwszy kwartał był 

lepszy dla ich biznesu niż poprzedni, podczas gdy  

w 1 kwartale taką opinię wyrażał jeszcze co piąty 

ankietowany, czyli 20,8 proc. 

 

 Symbolicznie, bo o 0,8 pkt. proc. zmniejszył się odsetek 

badanych informujących o słabszej kondycji firmy  

w minionym kwartale. Aktualnie niezadowolonych z sytuacji 

ekonomicznej firmy jest 16,2 proc. 

 

 Reprezentanci firm nie różnią się w swoich opiniach ze 

względu na zatrudnienie czy branżę.  

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

Coraz mniej firm optymistycznie odnosi się do kondycji 

swojego biznesu 
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1.3. Prognoza na drugi kwartał - KRAJ 

 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.). 

 

 Negatywnych zmian w kondycji krajowej gospodarki 

istotnie częściej spodziewają się firmy handlowe. 

 

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski  

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

Mniej firm spodziewa się poprawy kondycji 

ekonomicznej w kraju 
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1.4. Prognoza na drugi kwartał - FIRMA 

 Aż o 10,6 pkt. proc. zmniejszyła się grupa przedsiębiorców 

zakładających optymistyczny scenariusz dla swojego 

biznesu na najbliższe trzy miesiące. W aktualnym pomiarze 

o spodziewanej poprawie informuje 23,4 proc. Warto też 

zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu  

w ubiegłym roku, jest to odczyt gorszy aż o 16,4 pkt. proc. 

 

 Od 4Q17 sukcesywnie zmniejsza się odsetek 

przedsiębiorców prognozujących pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa. Wówczas negatywny 

rozwój wydarzeń zakładało blisko 16 proc. badanych, 

natomiast dziś w ten sposób nadchodzący kwartał ocenia 

prawie co dziesiąty ankietowany.  

 

 Przedsiębiorcy nie różnią się w swoich prognozach ani ze 

względu na rozmiar zatrudnienia, ani branżę w jakiej 

działają. 

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  

w ciągu kolejnych 3 m.?   
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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Polepszy się Bez zmian Pogorszy się

Spadł odsetek przedsiębiorców prognozujących 

pozytywny rozwój wydarzeń w prowadzonym biznesie 
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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. 
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