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Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa 

Pogorszyły się nastroje w firmach  

W tym kwartale pogorszyły się nastroje przedsiębiorców, a wskaźnik KERNA ilustrujący 

ten kierunek zmian wyniósł 62,75 na minusie. To najniższy odczyt wskaźnika od 2013 roku. 

Za słabe nastroje odpowiada głównie prognozowana przez firmy niższa sprzedaż w 

trzecim kwartale - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który 

cyklicznie monitoruje mikro, małe i średnie firmy w Polsce.  

- Mimo, że jest to najniższe wskazanie KERNA od pierwszego kwartału 2013 roku to należy 

zauważyć, że nie jest to alarmujący spadek, jak bywało w przeszłości. Na podobnym poziomie, 

mieliśmy odczyt w I kwartale tego roku (62,48 pkt.), a w kolejnych trzech miesiącach koniunktura 

poprawiła się. Co oznacza, że obecnego spadku w nastrojach nie należy traktować analogicznie 

do klimatu z lat 2010-2013, jest on raczej wynikiem sezonowego, spodziewanego obniżenia 

konsumpcji wewnętrznej, o czym informuje również GUS w swoich najświeższych prognozach i– 

mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.  

Zdecydowanie najbardziej przyszłości obawiają się mikro firmy, zatrudniające do 9 osób – 

zarówno dotyczy to kondycji własnej firmy, jak i obaw o sytuację ekonomiczną kraju. W obecnym 

odczycie uzyskano nienotowane dotąd różnice w percepcji sytuacji ekonomicznej w zależności 

od rozmiaru firmy. Omawiane różnice widoczne są nie tylko w nastrojach, ale również w  

decyzjach inwestycyjnych deklarowanych na trzeci kwartał. Okazuje się, że mikro przedsiębiorcy i 

małe firmy zdecydowanie rzadziej chcą inwestować, niż firmy średnie.  

Należy też zauważyć, że spadła liczba przedsiębiorców prognozujących polepszenie sytuacji 

ekonomicznej swojej firmy w trzecim kwartale. Aktualnie tylko 27,7 proc. przedsiębiorców 

prognozuje lepszą kondycję firmy, co oznacza spadek o 7,8 pkt proc. wobec drugiego kwartału 

(35,5 proc.). – Tym samym tendencja wzrostowa dla prognoz pozytywnych zastała zatrzymana – 

dodaje Izabella Młynarczyk. - Jednocześnie pogorszenia kondycji własnej firmy spodziewa się 

12,8 proc. przedsiębiorców, kwartał wcześniej pesymistów było 12 proc. i w tej grupie dominują 

mikro firmy. 

Słabsza prognozowana koniunktura ma swoje odbicie w planowanych inwestycjach na trzeci 

kwartał. INDEX ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP wyniósł w tym 

kwartale minus 75 pkt.  i jest na podobnym poziomie, jak w poprzednim kwartale (-75,2 pkt.). Z 

badania Keralla Research wynika, że inwestować będą przede wszystkich firmy średnie, 



 

zatrudniające od 50 do 249 osób oraz eksporterzy. Firmy, które zatrudniają mniej niż 50 osób, 

wykazują zdecydowanie mniejszą skłonność do ponoszenia wydatków firmowych. 

W trzecim kwartale utrzyma się za to skala zatrudniania. Więcej firm zamierza zatrudniać niż 

zwalniać pracowników, przy czym jednocześnie wzrosła liczba przedsiębiorstw deklarujących 

utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Wzrostu etatów należy spodziewać się przede 

wszystkim wśród eksporterów.  

Spośród wszystkich obszarów zakupowych, najbardziej wzrósł subindeks dotyczący marketingu i 

reklamy (zyskał z minus 78 pkt. do minus 69,2 pkt. wobec poprzedniego odczytu.). 

Przedsiębiorcy zamierzają również nieznacznie bardziej niż w drugim kwartale inwestować  

w technologie i maszyny, oprogramowanie do firm oraz samochody firmowe.  

Dane szczegółowe 

KRAJOWA GOSPODARKA W OCENIE MŚP W DRUGIM KWARTALE TYLKO NIEZNACZNIE 

LEPSZA 

Od początku roku odsetek wskazujących na pozytywną sytuację gospodarczą Polski plasuje się 

na poziomie 11-13 proc., co wskazuje, na stopniowy „odpływ” z tej grupy przedsiębiorców 

postrzegających zmiany w makro-otoczeniu, jako zmiany rokujące. W lipcowym odczycie bardzo 

mało, bo zaledwie 12,2 proc. firm oceniło, że w drugim kwartale gospodarczo polepszyło się w 

kraju.  

Wprawdzie równocześnie spada liczba respondentów, którzy uważają, że kondycja polskiej 

gospodarki pogarsza się, ale historyczna analiza rozkładu ocen wskazuje, że pesymiści migrują 

do grupy firm wskazujących „bez zmian”, co może oznaczać, że po prostu przybywa 

oceniających sytuację gospodarczą, jako trwale niesprzyjającą biznesowi, niż ulegającą 

stopniowej poprawie.  

 

 

 

 

 

 

 

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu ostatnich 3 m.? 



 

LEPSZA OCENA SYTUACJI WŁASNEJ FIRMY W DRUGIM KWARTALE  

Wzrosła liczba przedsiębiorstw, które uważają, że kondycja ich firmy poprawiła się w drugim 

kwartale.  Optymistów jest 20,5 proc., co stanowi wciąż niewiele, ale jest to najwięcej  

zadowolonych przedsiębiorców, jaki zanotowano w tym roku.  

Ubyło też ocen negatywnych, jeśli chodzi o ocenę ekonomicznej kondycji swojej firmy. 

Pesymistów, którzy wskazują, że sytuacja ich firmy pogorszyła się w drugim kwartale jest – 21 

proc., czyli też najmniej takich głosów od początku roku.  

Warto dodać, że przedsiębiorców, którzy pozytywnie lub negatywnie ocenili miniony kwartał jest 

niemal tyle samo, ile w analogicznym okresie rok wcześniej, co daje podstawy, by wskazać, że w 

całej gospodarce nie zaszły na tyle ważne zmiany, które mogłyby kierunkowo istotnie zmienić 

kondycję blisko 40 proc. firm w ciągu całych dwunastu ostatnich miesięcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnich 3 m.? Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

 

PROGNOZY KONDYCJI GOSPODARKI NA TRZECI KWARTAŁ - BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN  

W trzecim kwartale przedsiębiorcy nie spodziewają się poważniejszych zmian związanych z 

sytuacją gospodarczą Polski. Ponad 62 proc. liczy na zachowanie status quo w gospodarce i 

liczy na brak większych zawirowań w makroekonomicznej rzeczywistości. 



 

Zmniejszył się natomiast zarówno odsetek przedsiębiorców przewidujących poprawę kondycji 

ekonomicznej kraju, jak też pesymistów. Obie grupy stanowią odpowiednio po 14,0 – 14,2 proc. 

badanych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu kolejnych 3 m.? Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

 

 

PROGNOZY KONDYCJI WŁASNEJ FIRMY –  TROCHĘ GORZEJ NIŻ W DRUGIM W 

KWARTALE  

Prognozy na trzeci kwartał są nieco słabsze niż w poprzednim kwartale. Zmniejszyła się liczba 

przedsiębiorców zakładających polepszenie sytuacji swojej firmy. Obecnie jest ich 27,7 proc. i 

tym samym został zatrzymany trend wzrostowy pozytywnych prognoz, który utrzymywał się od 

końca ubiegłego roku. 

Przedsiębiorców, którzy spodziewają się gorszej kondycji swojej firmy w trzecim kwartale jest 

tylu, co w poprzednim pomiarze (12,8 proc.).  

Na utrzymanie status quo liczy 51,8 proc. firm. Ich zdaniem, kondycja firmy nie ulegnie istotnej 

zmianie w tym kwartale.  

Należy zauważyć, że podobne opinie wyrażali respondenci w analogicznym okresie rok temu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 m.? Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

Wskaźnik KERNA spadł do -62,75 pkt.  

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 62,75 pkt. na minusie, co wobec odczytu z 

poprzedniego kwartału oznacza spadek  o ponad 8 pkt. kw./kw. Obecnie wskaźnik KERNA jest 

na podobnym poziomie, jak w pierwszym kwartale tego roku (62,48 pkt)  

i jest to najniższa wartość wskaźnika od pierwszego kwartału 2013 roku. Na wyniku KERNA 

głównie zaważyły prognozy związane z kondycją własnej firmy – spadek firm, które oczekują 

poprawy w trzecim kwartale oraz słabsze prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej Polski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacje) nadal na poziomie -75 pkt.  

Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP oparty jest na 

wskazaniach o wydatkach na inwestycjei rezygnacji z planów zakupowych na dany kwartał w 

firmie. W tej edycji badania odczyt INDEXU ZAIR wyniósł 75 pkt. na minusie, co oznacza 

identyczną skłonność inwestycyjną firm MŚP, jak kwartał wcześniej (obecnie ZAIR jest o tylko 0,2 

pkt. wyższy kw./kw.). Wobec analogicznego okresu roku 2014 INDEX ZAIR jest również słabszy 

(o 8,3 pkt..). Przedsiębiorcy podobnie, jak w poprzednich trzech miesiącach w trzecim kwartale 

będą się koncentrować bardziej na utrzymaniu na rynku, niż realizowaniu zakupów na większą 

skalę do firmy.  

Spośród wszystkich wymienianych obszarów zakupowych, najbardziej wzrósł subindeks 

dotyczący marketingu i reklamy (zyskał z minus 78 pkt. do minus 69,2 pkt. wobec poprzedniego 

odczytu.). Przedsiębiorcy zamierzają również nieznacznie bardziej, niż w drugim kwartale 

inwestować w technologie i maszyny, oprogramowanie do firm i  samochody. Wciąż więcej firm  

MŚP  zamierza zatrudniać, niż zwalniać pracowników.    

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Instytut Keralla Research 

 

 

METODOLOGIA, PRÓBA 

 Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych 

GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi 

N = 600. Próba oddaje strukturę firm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm 

mikro - zatrudniających do 9 osób. 

 W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność 

zarobkową. 



 

 Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej 

właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek 

zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby 

wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent - reprezentował 

jedną firmę.  

 Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: lipiec 2015. 

 Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku. 
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