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Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B.  
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Główne wnioski z pomiaru Skaner MŚP. Odczyt 1Q2020 

Bardzo złe nastroje w sektorze mikro, małych i średnich firm w Polsce przynosi odczyt wskaźnika KERNA, który po 

kwartalnym pomiarze wynosi 70,76 pkt. na minusie. To w relacji do ubiegłego roku spadek o ponad 18 pkt. - 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, zarówno jeśli chodzi o ocenę własnego biznesu, jak  

i krajowej gospodarki. Podobnie wygląda sytuacja, gdy pytamy o prognozy.  Z 40,2 proc. do 50,6 proc. wzrósł odsetek 

badanych sceptycznie oceniających kondycję krajowej gospodarki w ostatnim kwartale. Również prognozy na 

pierwszy kwartał wyglądają mało optymistycznie. Aż 40,6 proc. respondentów negatywnie wróży sytuacji 

ekonomicznej kraju, natomiast 23 proc. spodziewa się pogorszenia kondycji również w kontekście własnego biznesu.   

Nieco lepiej na tle nastrojów wygląda skłonność przedsiębiorców MŚP do inwestycji w następnych trzech miesiącach. 

Index ZAIR spadł wprawdzie wobec poprzedniego odczytu do 58,46 na minusie, ale nie jest to tak alarmujący wynik, 

jak dla nastrojów, które wyraźnie już cechuje utrwalenie w trendzie spadkowym. Oceny kondycji i kraju i firmy z każdym 

pomiarem przynoszą wzrost pesymizmu. W zakresie inwestycji największy wzrost odnotowano w subindeksie 

dotyczącym działań marketingowych. W najbliższych trzech miesiącach więcej przedsiębiorstw zamierza również 

wydatkować na nieobowiązkowe szkolenia pracowników oraz uruchomić platformę do sprzedaży w Internecie. 

Natomiast mniej firm sektora MŚP, w relacji do poprzedniego kwartału, podjęło decyzje o zwiększaniu zatrudnienia oraz 

zakupie nowych maszyn i technologii.  

Na otwarciu roku tracimy wyraźnie – nastroje przedsiębiorców sektora MŚP rekordowo 

niskie. Jedynie skłonność do inwestowania jeszcze się trzyma. 
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Wskaźnik KERNA spadł do -70,76 pkt. 
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA 

2018-2020 
NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI 

 Wskaźnik nastrojów KERNA, w relacji do poprzedniego pomiaru, spadł o 1,94 pkt. i wynosi aktualnie 70,76 na minusie. Jest on 

również niższy od odczytu w analogicznym okresie ub.r. o 10,51 pkt. a odnosząc go do wyniku sprzed dwóch lat spadek 

nastrojów jest jeszcze głębszy i wyrażony rekordowym spadkiem 18,41 pkt.    

 Na wartości wskaźnika najbardziej ciążą wyraźnie negatywne oceny podsumowujące sytuację w krajowej gospodarce. 

Obecnie aż 50,06 proc. przedsiębiorstw uważa, że sytuacja ekonomiczna w Polsce pogorszyła się, a jednocześnie przybyło 

negatywnych ocen wobec prognozowanych zmian w sytuacji gospodarczej. Odnosząc także tu wynik historycznie to duża 

zmiana, bo 40,6 proc. firm zakłada pogorszenie, gdy dla porównania rok temu o tej samej porze było to 25,8 proc. firm.  
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INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) spadł do -58,46 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 porównaniu do ubiegłorocznego odczytu w analogicznym 

czasie, Index spadł do 58,46 pkt., co wyraża niższą skłonność inwestycyjną 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 1q2020 
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1.1. Prognoza na pierwszy kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA 

 Aż 40,6 proc. przedsiębiorców negatywnie prognozuje dla polskiej gospodarki. Mamy tym samym wyraźny trend na 

pikujące nastroje i to zarówno w ujęciu kwartalnym, jak też wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Co niepokoi, to 

wyraźne przesunięcie „w dół” jeśli chodzi o prognozy. Wprawdzie pierwszy kwartał roku tradycyjnie cechuje się nastrojami 

słabszymi niż końcówka roku, ale skala takich ocen nie przekraczała przeważnie trzydziestu kilku procent. Wzrost do 40-stu 

jest niepokojąco wysoki.  

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

Alarmujący wzrost prognozujących 
sceptycznie dla gospodarki  
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1.2. Prognoza na pierwszy kwartał – WŁASNA FIRMA 

 Obecny pomiar jest już czwartym z kolei, w którym obserwujemy progresję słabszych ocen dotyczących własnej 

działalności. Grupa prognozujących negatywny scenariusz stanowi już 23 proc. badanych, co daje wzrost o 11 pkt. proc. 

r/r.). Spada jednocześnie (już kolejny raz) udział przedsiębiorców spodziewających się polepszenia kondycji prowadzonej 

działalności. Aktualnie tylko 22,8 proc. firm wierzy w poprawę, podczas, gdy jeszcze na początku ubiegłego roku taki 

scenariusz w firmie zakładało 34,4 proc. firm.   

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

34,4% 
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Polepszy się Bez zmian Pogorszy się

Gorzej dla kraju, gorzej dla firm.  
Niepokojący wzrost słabych ocen także  

w obrębie własnego biznesu.  
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1.3. Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA 

Ostatni kwartał roku został oceniony jako gorszy przez  

co drugiego przedsiębiorcę 

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

12,6% 13,0% 
11,2% 10,6% 

48,2% 50,6% 
43,4% 

32,6% 
36,0% 33,0% 40,2% 

50,6% 

1Q19 2Q19 3Q19 1Q20 

Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się

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

zwiększył się o 10,4 pkt. proc. Dziś pesymistów jest już 50,6 proc., podczas gdy rok temu podobną ocenę wyrażało 36 proc. 

badanych. Obserwujemy więc bardzo 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 

  Udział przedsiębiorców, którzy negatywnie odnoszą się do formy w jakiej jest firma po czwartym kwartale 2019 roku 

wynosi 34,4 proc. Rok temu, dla porównania, 28,2 proc. przedsiębiorców wyrażało równie sceptyczne opinie. Odsetek 

reprezentantów firm MŚP informujących o polepszeniu się kondycji ich biznesu w zakończonym czwartym kwartale, 

utrzymuje się na poziomie 13,8 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

Kondycja własnego biznesu po 
czwartym kwartale pogorszyła się  

w ocenie aż 34,4 proc. firm MŚP  
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 Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

 Aleja Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław 

 Biuro: (+48) 519 08 81 84  

 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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