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Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B.  
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Główne wnioski z pomiaru Skaner MŚP. Odczyt 3Q2019 

Utrzymują się nienajlepsze nastroje sektora mikro, małych i średnich firm. Wskaźnik KERNA, oddający zmiany  

w nastrojach przedsiębiorców, w pomiarze na trzeci kwartał wyniósł 68,82 pkt. na minusie, co w relacji do 

poprzedniego kwartału oznacza spadek - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od 2009 

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

Przedsiębiorców informujących o pogorszeniu sytuacji notujemy więcej praktycznie w każdym zakresie, zarówno jeśli 

chodzi o ocenę własnego biznesu i krajowej gospodarki, jak też, gdy pytamy o prognozy. Do 34,6 proc. wzrósł odsetek 

sceptyków, jeśli pytamy o kondycję w krajowej gospodarce i do 20 proc. wśród opiniujących sytuację własnej firmy za 

trzeci kwartał. Także podsumowanie, zakończonego, drugiego kwartału wygląda mało optymistycznie. Aż 40,2 proc. 

negatywnych ocen odnośnie sytuacji ekonomicznej kraju i 26 proc. przedsiębiorstw negatywnie podsumowujących 

sytuację firmy na dzień 30 czerwca.  

Korzystniej kształtuje się za to skłonność przedsiębiorców MŚP do inwestycji w następnych trzech miesiącach. Index 

ZAIR jest wyższy i wynosi 57,56 pkt., co oznacza progresję o 4,91 pkt. kw./kw. Największy wzrost odnotowano  

w subindeksie dotyczącym zatrudnienia nowych pracowników. W najbliższych trzech miesiącach więcej 

przedsiębiorstw zamierza również inwestować w maszyny i technologie, a także w samochody firmowe. Natomiast 

mniej firm sektora MŚP, w relacji do poprzedniego kwartału, podjęło decyzje o zakupie nieruchomości.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że inwestycje w maszyny i technologie planują głównie firmy średnie (50-249) oraz 

produkcyjne. Natomiast zakup oprogramowania deklarują przeważnie przedsiębiorstwa handlowe.  

Nastroje przedsiębiorców sektora MŚP coraz gorsze. Jedynie skłonność do 
inwestowania w trzecim kwartale nieco lepsza, niż w poprzednich miesiącach b.r. 
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Wskaźnik KERNA spadł do -68,82 pkt. 

-62,81 -54,87 -52,35 -62,29 -67,38 
-70,01 

-60,25 
-64,17 -68,82 

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

3q17 4q17 1q18 2q18 3q18 4q18 1q19 2q19 3q19

WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 

2017-2019 
NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

 Wskaźnik nastrojów KERNA, W relacji do poprzedniego pomiaru,  spadł o 4,65 pkt. i wynosi aktualnie 68,82 pkt. na minusie. Jest on 

również niższy od odczytu w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

 Na spadek wartości wskaźnika największy wpływ miały negatywne oceny podsumowujące sytuację w krajowej gospodarce za 

drugi kw. b.r. oraz więcej pesymistycznych prognoz na najbliższe trzy miesiące. Obecnie 40,2 proc. przedsiębiorstw uważa, że 

sytuacja ekonomiczna w Polsce w poprzednim kwartale pogorszyła się (progresja o 7,2 pkt. proc. kw./kw.). Negatywnych zmian 

sytuacji gospodarczej w następnych trzech miesiącach spodziewa się natomiast 34,6 proc. firm (wzrost o 2 pkt. proc.).  
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INDEX ZAIR  

2017-2019 
NA PODSTAWIE DECYZJI O INWESTOWANIU LUB REZYGNACJI Z ZAKUPÓW 

SKANER MŚP 3Q2019 5 

INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) wzrósł do -57,56 pkt. 

 Index ZAIR ilustrujący skalę zakupów dokonywanych przez firmy sektora MŚP, opiera się na wskazaniach dotyczących 

planowanych inwestycji i rezygnacji z nich w danym kwartale. W tej edycji badania, w porównaniu do poprzedniego 

kwartału, Index wzrósł do 57,56 pkt., co wyraża wzrost skłonności inwestycyjnej wśród mikro, małych i średnich firm.  

 Firmy, które zamierzają inwestować w środki trwałe, najczęściej deklarują zakup nowych maszyn i technologii, firmowej floty 

oraz oprogramowania.  

 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 3q2019 
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1.1. Prognoza na trzeci kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA 

 Znacząco, bo do 10,8 proc. zmalał udział przedsiębiorców zakładających poprawę sytuacji ekonomicznej kraju  

w najbliższych trzech miesiącach. Wzrósł natomiast odsetek firm negatywnie prognozujących dla polskiej gospodarki. Notujemy 

tym samym pogorszenie się nastrojów zarówno w ujęciu kw./kw., jak też w relacji do analogicznego okresu w roku ubiegłym. 

Można więc wskazać, że opinie przedsiębiorców są nadal silnie spolaryzowane, jeśli chodzi o prognozy sytuacji krajowej 

gospodarki, przy czym od początku tego roku z każdym kwartałem ubywa optymistów.  

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  
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Polepszy się Bez zmian Pogorszy się

Wzrost sceptycznie oceniających 
sytuację w kraju i tylko symbolicznie 
więcej  dobrych prognoz na trzeci 

kwartał   
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1.2. Prognoza na trzeci kwartał – WŁASNA FIRMA 

 Obecny pomiar jest drugim z kolei w tym roku, w którym obserwujemy wzrost prognozujących słabszą sytuację własnej 

działalności. Grupa prognozujących negatywny scenariusz stanowi obecnie 20,6 proc. badanych, co daje progresję 

o 5 pkt. proc. kw./kw.). Spada jednocześnie (już kolejny raz w tym roku) udział przedsiębiorców spodziewających się 

poprawy kondycji prowadzonej działalności. Aktualnie już tylko 25,6 proc. firm, wierzy w poprawę, podczas, gdy jeszcze  

na początku roku pozytywny kierunek i poprawę w firmie zakładało 34,4 proc. firm.   

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

18,0% 18,8% 
34,4% 26,4% 25,6% 

57,8% 
54,4% 

46,8% 

53,0% 

45,4% 

17,0% 21,6% 
12,0% 15,6% 20,6% 
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Polepszy się Bez zmian Pogorszy się

Pogorszenia sytuacji własnej firmy spodziewa 
się co piąty przedsiębiorca. Wśród nich 

znajdziemy głównie pracodawców 

zatrudniających od 10 do 50 osób.  
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1.3. Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA 

Drugi kwartał zakończył się 
pogorszeniem sytuacji w krajowej 

gospodarce – tak oceniło rekordowo 

dużo, bo aż 40,2 proc. przedsiębiorców 

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

14,4% 11,4% 

12,6% 13,0% 11,2% 

46,8% 

53,8% 
48,2% 50,6% 

43,4% 

34,0% 
29,0% 

36,0% 
33,0% 

40,2% 
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się

 W relacji do poprzedniego odczytu, udział przedsiębiorstw negatywnie oceniających sytuację gospodarczą kraju  

w drugim kwartale zwiększył się o 7,2 pkt. proc. Dziś pesymistów jest 40,2 proc., podczas gdy trzy miesiące temu, podobną 

opinię wyrażało odpowiednio mniej, bo 33 proc. badanych czyli podobnie, jak rok temu w tym samym okresie (34 proc.). 

Obserwujemy wyraźny wzrost negatywnych ocen przy stale utrzymującym się, niskim poziomie pozytywnych ocen 

(zarówno w ujęciu kwartalnym, jak też rocznym).  
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1.4. Ocena poprzedniego kwartału - WŁASNA FIRMA 

 Aktualny odczyt nie wnosi większych zmian jeśli chodzi o podsumowanie ekonomiczne sytuacji własnej firmy. Udział 

przedsiębiorców, którzy negatywnie odnoszą się do sytuacji ekonomicznej po czerwcu jest tylko symbolicznie większy i wynosi 

26 proc. Z kolei odsetek reprezentantów firm MŚP informujących o polepszeniu się kondycji ich biznesu w zakończonym, 

drugim kwartale, utrzymuje się na poziomie 15 proc.  

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa  
w ostatnich 3 m.?  

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

19,4% 
17,4% 13,6% 14,6% 
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się

Kondycja własnego biznesu po drugim 
kwartale – bez większych zmian 
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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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