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Główne wnioski z pomiaru

Skaner MŚP
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Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B. 
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Główne wnioski z pomiaru Skaner MŚP. Odczyt 2Q2020

Minus 88,51 na skali kończącej się na -100 to odczyt wskaźnika nastrojów KERNA za drugi kwartał.

W relacji do ubiegłego roku mamy spadek o 24,34 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 więcej i w kontekście oceny

własnego biznesu, jak i krajowej gospodarki. Największy wzrost negatywnych ocen dotyczy

sytuacji ekonomicznej w Polsce. Blisko 92 proc. firm podaje, że kondycja krajowej gospodarki

w pierwszym kwartale pogorszyła się, co ma oczywisty związek z COVID-19 i zamrożeniem.

Prognozy na drugi kwartał również wyglądają mało optymistycznie. Aż 50,6 proc. respondentów

spodziewa się pogorszenia w kraju, a 32,8 proc. zakłada negatywny scenariusz dla własnego

biznesu.

Mocno spada skłonność przedsiębiorców MŚP do inwestycji w następnych trzech miesiącach.

Index ZAIR zmniejszył się aż o 29,48 pkt. i osiągnął wartość 87,94 pkt. na minusie. Spadki notujemy

w każdym z ośmiu subindeksów dotyczących inwestycji. Największa zmiana dotyczy: zatrudnienia,

marketingu i szkoleń. Firmy, które deklarują inwestycje w środki trwałe w nadchodzącym kwartale,

kupować będą głównie nowe maszyny oraz wdrażać platformę do sprzedaży w Internecie.

COVID-19 nokautuje małych przedsiębiorców – nastroje i prognozy MŚP są i dramatyczne 
i najniższe od początku pomiaru z 2009  
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Wskaźnik KERNA spadł do -88,51 pkt.
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA

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

 Wskaźnik nastrojów KERNA, wynosi aktualnie 88,51 na minusie i jest o 24,34 pkt. niższy od odczytu w analogicznym okresie ub. r.

To najniższy odczyt wskaźnika nie tylko w relacji do prezentowanych ostatnich dwóch lat, ale także od początku pomiaru, czyli

od 2009 roku.

 Na tak niską wartość wskaźnika wpływają przede wszystkim negatywne oceny krajowej gospodarki w pierwszym kwartale.

Aktualnie aż 91,8 proc. przedsiębiorców uważa, że sytuacja ekonomiczna w Polsce pogorszyła się. Przybywa jednocześnie

sceptycznych ocen jeśli chodzi o nadchodzące 3 miesiące dla polskiej gospodarki. Optymizmem nie napawają również oceny

przedsiębiorców w kontekście własnego biznesu – 55 proc. negatywnie podsumowuje ostatnie 3 miesiące, a kolejne 32,8 proc.

zakłada pogorszenie w drugim kwartale.
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NA PODSTAWIE DECYZJI O INWESTOWANIU LUB REZYGNACJI Z ZAKUPÓW
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INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) spadł do -87,94 pkt.

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

dotyczących inwestycji i rezygnacji z nich w danym kwartale. W porównaniu do ubiegłorocznego odczytu w analogicznym

czasie, Index spadł do minus 87,94 pkt., co wyraża bardzo niską skłonność inwestycyjną wśród mikro, małych i średnich firm. To

jednocześnie najniższy odczyt wskaźnika od początku badania planów inwestycji mikro, małych i średnich firm.

 Firmy, które zamierzają inwestować w środki trwałe, najczęściej deklarują zakup nowych maszyn

i technologii oraz uruchomienie platformy do sprzedaży w Internecie.

 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 2q2020
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1.1. Prognoza na drugi kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA

 O 10 pkt. proc. w relacji do ubiegłego pomiaru zwiększył się odsetek przedsiębiorców negatywnie prognozujących dla

polskiej gospodarki. Aktualnie już 50,6 proc. mikro, małych i średnich firm zakłada negatywny kierunek zmian jeśli chodzi

o gospodarkę w drugim kwartale.

 Pogorszenia w kolejnych 3 miesiącach spodziewają się przedsiębiorcy bez względu na rozmiar zatrudnienia oraz typ

prowadzonej działalności.

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 

17,8%

10,8%
11,6% 10,0%

39,8% 44,0%

36,4%

25,0%

32,6% 34,6%

40,6%
50,6%

2Q19 3Q19 1Q20 2Q20

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się

Skokowy wzrost prognozujących 
sceptycznie dla polskiej gospodarki 



SKANER MŚP 2Q2020 8

1.2. Prognoza na drugi kwartał – WŁASNA FIRMA

 Co trzeci przedstawiciel firm sektora MŚP zakłada, że sytuacja ekonomiczna jego biznesu w najbliższych 3 miesiącach

pogorszy się (wzrost aż o 17,2 pkt. proc. r/r i 9,8 pkt. proc. kw./kw.). Negatywnych zmian spodziewają się istotnie częściej

firmy mikro (1-9) i małe (10-49).

 Na polepszenie kondycji prowadzonej działalności w drugim kwartale liczy niespełna 10 proc. przedsiębiorców. W tej

grupie istotnie częściej znajdziemy firmy produkcyjne i handlowe niż usługodawców.

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

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

Pierwszy kwartał 2020 roku został oceniony 

jako gorszy przez blisko 92 proc. firm

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 
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50,6% 43,4%
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Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się

 Aż 92 proc. przedsiębiorców negatywnie ocenia sytuację gospodarczą kraju w minionym kwartale. W relacji do

poprzedniego odczytu to wzrost o 41,2 pkt. proc.

 Jednocześnie do symbolicznych 1,8 proc. zmniejszył się udział firm oceniających ostatnie 3 miesiące jako lepsze dla

polskiej gospodarki.
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1.4. Ocena poprzedniego kwartału - WŁASNA FIRMA

 Ponad połowa przedsiębiorców informuje, że kondycja ich firmy w ostatnim kwartale uległa pogorszeniu. W relacji do

ostatniego pomiaru oznacza to wzrost grupy sceptyków aż o 20,6 pkt. proc. Wśród negatywnych ocen dominują przede

wszystkim mikro (1-9) i małe podmioty (10-49) oraz firmy handlowe i usługowe.

 Odsetek reprezentantów firm MŚP informujących o polepszeniu się kondycji ich biznesu w pierwszym kwartale wynosi

zaledwie 2,2 proc.

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 
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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

http://www.keralla.pl/

