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Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B.  
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Główne wnioski z pomiaru Skaner MŚP. Odczyt 2Q2019 

Spadły nastroje sektora mikro, małych i średnich firm. Pesymizm small biznesu przekłada się na niższą skłonność do 

inwestycji w drugim kwartale 2019 - 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 64,17 pkt., co 

w relacji do pierwszego kwartału 2019 roku daje wynik słabszy o 3,92 pkt. Zwiększył się udział przedsiębiorców 

zakładających, że sytuacja ekonomiczna w kraju pogorszy się w nadchodzących trzech miesiącach. Obecnie  

32,6 proc. badanych prognozuje negatywnie dla polskiej gospodarki, co w relacji do pomiaru w analogicznym okresie 

2018 roku oznacza wzrost aż o 14,6 pkt. proc. Jednocześnie więcej respondentów spodziewa się, że w drugim kwartale 

niestety, raczej pogorszy się kondycja ich własnej firmy.  

Zmniejszyła się też skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w drugim kwartale. Index ZAIR spadł o 4,67 pkt. do  

62,47 pkt. na minusie. Największy spadek odnotowano w subindeksie dotyczącym zatrudniania nowych pracowników. 

Mniej firm niż w ubiegłym kwartale będzie inwestować również w działania marketingowe oraz platformę  

e-commerce. Natomiast firmy, które zamierzają wydatkować na środki trwałe w najbliższych trzech miesiącach, 

kupować będą głównie nowe maszyny oraz oprogramowanie.  

Drugi kwartał zaczynamy z gorszymi nastrojami wśród reprezentantów sektora MŚP 
oraz spadkiem planów inwestycyjnych na następne trzy miesiące br. 
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Wskaźnik KERNA spadł do -64,17 pkt. 
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NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

 Wskaźnik nastrojów KERNA wyniósł w aktualnym odczycie 64,17 pkt. na minusie, co w relacji do pomiaru w ubiegłym kwartale 

oznacza spadek o 3,92 pkt. Wskaźnik jest również niższy od uzyskanego w analogicznym okresie w 2018 roku (regres  o 1,88 pkt.). 

 Na niższej wartości wskaźnika zaważyły przede wszystkim słabe prognozy przedsiębiorców dotyczące sytuacji ekonomicznej 

kraju na nadchodzący, drugi kwartał 2019 roku. Aktualnie 32,6 proc. firm spodziewa się pogorszenia krajowej gospodarki, podczas 

gdy kwartał temu pesymistów było 25,8 proc. (progresja o 6,8 pkt. proc. kw./kw.). W nadchodzących trzech miesiącach badani 

spodziewają się również niekorzystnych zmian dla własnego biznesu (wzrost o 3,6 pkt. proc. kw./kw.). 
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INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) spadł do -62,47 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 pierwszego 

kwartału, spadł do -62,47 pkt., co oznacza mniejszą skłonność firm MŚP do inwestycji w drugim kwartale 2019 roku. 

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

oprogramowanie, firmową flotę oraz nieruchomości.  

 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 badania firm  

Skaner MŚP 
 

Nastroje i prognozy przedsiębiorstw. Odczyt 2q2019 
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1.1. Prognoza na drugi kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA 

 W relacji do pomiaru w pierwszym kwartale, wzrósł odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej 

kraju. Aktualnie negatywnie prognozuje 32,6 proc., co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza 

wzrost krytycznych opinii o 12,8 pkt. proc. Najczęściej o gorszej kondycji informują firmy handlowe.  

 Odsetek firm prognozujących poprawę sytuacji polskiej gospodarki również spadł do 17,8 proc.  

(regres o 1,2 pkt. proc. kw./kw.). 

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski  
w ciągu kolejnych 3 m.?  

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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1.2. Prognoza na drugi kwartał – WŁASNA FIRMA 

 W bieżącym odczycie notujemy również wzrost udziału przedsiębiorstw spodziewających się pogorszenia sytuacji 

ekonomicznej własnego biznesu na kolejne 3 miesiące (progres o 3,6 pkt. proc. kw./kw.). 

 O 8 pkt. proc. kw./kw. zmniejszył się też udział podmiotów spodziewających się polepszenia sytuacji ekonomicznej 

własnej firmy. Pozytywne nastroje w tym obszarze ma obecnie ponad 26 proc. badanych. 

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  
w ciągu kolejnych 3 m.?   

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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1.3. Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA 

Sytuację w Polsce po pierwszym 
kwartale najlepiej podsumowują 

usługodawcy  

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

 Udział przedsiębiorstw oceniających pozytywnie sytuację ekonomiczną kraju w ostatnim kwartale pozostaje na poziomie 

13 proc. Na polepszenie kondycji krajowej gospodarki istotnie częściej wskazują usługodawcy, co ich różni głównie od firm  

handlowych. 
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1.4. Ocena poprzedniego kwartału - WŁASNA FIRMA 

 Symbolicznie przybyło firm, które kondycję własnego biznesu w pierwszym kwartale 2019 roku podsumowują pozytywnie. 

Aktualnie grupa optymistów stanowi 14,6 proc. (wzrost o 1,0 pkt. proc. kw./kw.). 

 Jednocześnie więcej przedsiębiorców, niż rok temu w analogicznym okresie, podsumowało pierwszy kwartał negatywnie 

 – pesymistów jest aktualnie 24,6 proc., rok temu było to 16,2 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

Przedsiębiorcy nieco lepiej 
podsumowują pierwszy kwartał w swojej 

firmie niż w gospodarce 
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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 
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