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Główne wnioski z badania 

Trend spadkowy w nastrojach reprezentantów sektora mikro, małych i średnich firm jest już wyraźny. Przedsiębiorcy 

spodziewają się negatywnych zmian w końcówce roku, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną kraju. Mimo gorszych 

nastrojów, utrzymuje się skłonność firm do inwestycji w ostatnim kwartale 2018 roku – 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 w nastrojach przedsiębiorstw, wyniósł w tym pomiarze minus 70,01 pkt., co 

daje wynik niższy o 2,63 pkt. w relacji do ubiegłego kwartału. Znacząco wzrósł udział pesymistycznych prognoz dotyczących 

kondycji polskiej gospodarki, co w największym stopniu zaważyło na uzyskanym wyniku KERNA. Aktualnie już 36 proc. firm 

zakłada, że sytuacja w kraju pogorszy się, podczas gdy jeszcze w trzecim kwartale takich wskazań było 30 proc., a w drugim 

 – 19,8 proc. 

Wzrosła skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w czwartym kwartale. Index ZAIR wynosi aktualnie 60,27 pkt. na  

minusie i w relacji do minionych trzech miesięcy jest wyższy aż o 4,79 pkt. Największy wzrost odnotowano w subindeksie 

dotyczącym zatrudniania nowych pracowników. Natomiast mniej przedsiębiorców niż w ubiegłym kwartale będzie inwestować  

w nieruchomości. Z kolei firmy, które zamierzają inwestować w środki trwałe, będą kupować przede wszystkim nowe maszyny  

i technologie oraz powiększać firmową flotę. 

Utrzymuje się skłonność do inwestycji, ale grono sceptyków wśród przedsiębiorstw  

MŚP rekordowo wysokie   
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Wskaźnik KERNA  spadł do -70,01 pkt. 
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 
2015-2018 

NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

 Wskaźnik nastrojów KERNA spadł do 70,01 pkt. na minusie, co wskazuje, że utrzymują się gorsze nastroje wśród 

przedsiębiorców. W relacji do minionego kwartału, oznacza to spadek o 2,63 pkt. Aktualny odczyt jest również niższy od uzyskanego  

w analogicznym kwartale w 2017 roku (regres aż o 15,14 pkt.). 

 Na utrzymującym się spadku wartości KERNA zaważyły przede wszystkim negatywne prognozy na czwarty kwartał zarówno  

w odniesieniu do krajowej gospodarki, jak i kondycji własnego biznesu. Warto w tym kontekście zauważyć, że pogorszenia sytuacji 

gospodarczej spodziewa się aż 36 proc. reprezentantów mikro, małych i średnich firm.  
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INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) wzrósł do -60,27 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 w tej edycji badania, w relacji do minionego kwartału, wzrósł 

do -60,27 pkt., co oznacza wzmożoną skłonność do inwestycji w ostatnim kwartale 2018 roku. 

 Firmy, które zamierzają wydatkować, najczęściej deklarują inwestycje w środki trwałe: maszyny i technologie, samochody 

służbowe oraz w nieco mniejszym stopniu oprogramowanie. 

 Przedsiębiorcy pytani są o decyzje dotyczące inwestycji w odniesieniu do obszarów: platforma e-commerce, maszyny  

i technologie, pojazdy służbowe, oprogramowanie, nieruchomości, szkolenia nieobowiązkowe pracownicze, reklama, zatrudnianie 

pracowników.  
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Prezentacja szczegółowych 

wyników cz. 1 Skaner MŚP 
Nastroje i prognozy przedsiębiorstw 4q2018 
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1.1. Ocena poprzedniego kwartału - KRAJ 

Rekordowy spadek pozytywnych ocen 

 Praktycznie przez wszystkie kwartały tego roku 

„topnieje” udział przedsiębiorców, którzy pozytywnie 

oceniają zmiany sytuacji ekonomicznej kraju. Aktualnie tylko 

11,4 proc. firm optymistycznie odnosi się do podsumowania 

danego kwartału. Rok temu w analogicznym okresie 

notowaliśmy 23,2 proc. firm, które dobrze oceniały 

przeszłość.   

 

 Jednocześnie do 29 proc. spadł udział firm negatywnie 

oceniających kondycję ekonomiczną Polski w trzecim 

kwartale. Warto jednak zauważyć, że to wciąż gorszy wynik 

niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (24,8 proc.). 

 

 O pogorszeniu sytuacji gospodarczej Polski informują 

przede wszystkim firmy małe, zatrudniające 10-49 

pracowników.  

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu  

ostatnich 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się
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1.2. Ocena poprzedniego kwartału - FIRMA 

 Ubyło przedsiębiorców pozytywnie oceniających kondycję własnego biznesu w minionych trzech miesiącach. Obecnie  

w gronie optymistów jest 17,4 proc. przedsiębiorstw, natomiast w poprzednim odczycie było ich 19,4 proc. (regres o 2 pkt. proc.).  

 Odsetek firm negatywnie podsumowujących trzeci kwartał pozostał na zbliżonym poziomie do poprzedniego kwartału i wynosi 

aktualnie 22 proc. (kwartał wcześniej - 22,4 proc.).  

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

Ocena kondycja własnej firmy w minionym kwartale 

bez większych zmian  
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1.3. Prognoza na czwarty kwartał - KRAJ 

 Coraz więcej firm spodziewa się niekorzystnych zmian 

w odniesieniu do kondycji ekonomicznej kraju. Rekordowo, 

bo aż 36 proc. badanych prognozuje negatywnie, co  

w relacji do minionego kwartału oznacza progresję  

o 6 pkt. proc. To też  dużo gorszy wynik w porównaniu do 

czwartego kwartału w ubiegłym roku (progres aż  

o 13,4 pkt. proc.). 

 

 Maleje też liczba reprezentantów firm zakładających 

poprawę kondycji ekonomicznej Polski. Zmian „na plus” 

spodziewa się 12,6 proc. badanych, czyli aż o 8,2 pkt. proc. 

mniej niż w ubiegłorocznym odczycie w analogicznym 

okresie.  

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski  

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

Rekordowo wysoki wzrost udziału firm negatywnie 

prognozujących dla polskiej gospodarki 
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Polepszy się Bez zmian Pogorszy się
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1.4. Prognoza na czwarty kwartał - FIRMA 

 Od ubiegłego kwartału powiększa się grono przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej firmy. 

Jeszcze trzy miesiące temu było 17 proc. pesymistów, a obecnie grupa sceptyków wynosi 21,6 proc. (wzrost  

o 4,6 pkt. proc. kw./kw.).  

 W obecnym odczycie notujemy natomiast nieznaczny wzrost firm prognozujących poprawę kondycji własnego biznesu  

(0,8 pkt. proc. kw./kw.). 

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

Wzrasta również odsetek firm niekorzystnie 

prognozujących dla kondycji swojego biznesu 
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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 

 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  

DO UŻYTKU WŁASNEGO NIE DO PUBLIKACJI 

http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/
http://www.keralla.pl/

