
 

Badanie Keralla Research – IV kw. 2015 

Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa 

 

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce 

roku może być trudno  

Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców, a wskaźnik nastrojów KERNA aktualnie 

wyniósł minus 60,08 pkt. i jest lepszy o 2,67 pkt. niż kwartał wcześniej. To ocieplenie 

nastrojów wynikające głównie z lepszych, niż zakładano, wyników sprzedaży  

i utrzymującym się wzroście liczby zamówień - wynika z najnowszego badania Instytutu 

Keralla Research „Skaner MŚP”, który cyklicznie monitoruje mikro, małe i średnie firmy  

w Polsce. 

Optymizm przedsiębiorców odnosi się jednak głównie do minionego czyli III kwartału b.r. Sytuację 

gospodarczą w Polsce w ostatnich trzech miesiącach, jako lepszą, postrzega blisko 16 proc. 

badanych. Równocześnie 26 proc. small biznesu uważa, że kondycja ich firmy polepszyła się, co 

oznacza wzrost o 5,5 pkt. proc. w relacji do poprzedniego odczytu. Pozytywnie, sytuację 

gospodarczą kraju, częściej oceniają przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 249 pracowników niż 

firmy liczące do 9 pracowników. Więcej optymistów znajdziemy też w sektorze przemysłowym  

i wśród eksporterów, niż w pozostałych branżach i wśród firm nieeksportujących.  

Lepszym nastrojom towarzyszy wyższa skłonność do Inwestycji. INDEX ZAIR obrazujący skalę 

zakupów prowadzonych przez firmy MŚP, w tym kwartale wyniósł minus 63,4 pkt. i jest to 

jednocześnie najlepszy wynik odnotowany ze wszystkich tegorocznych pomiarów. Koniec roku 

wśród mikro, małych i średnich firm stoi więc pod hasłem inwestycji oraz lepszego popytu. 

Spośród wszystkich obszarów zakupowych, najbardziej wzrósł subindeks dotyczący 

nieruchomości, który wynosi minus 78,7 pkt., podczas gdy trzy miesiące temu plasował się na 

poziomie minus 96,3 pkt. (progresja o 17,6 pkt.) – mówi Izabella Młynarczyk analityk rynku 

Keralla Research. – Co ważne kolejny kwartał rośnie zatrudnienie przedsiębiorstwach MŚP,  

w całym 2015 roku więcej firm zatrudniało, niż zwalniało pracowników. Przedsiębiorcy będą 

również więcej, niż w poprzednim kwartale, inwestować w podnoszenie kompetencji 

pracowników, oprogramowanie, remonty i modernizacje maszyn i urządzeń.  



 

Za lepszą koniunkturę odpowiada głównie wzrost popytu krajowego, wspomagany przez popyt 

zagraniczny, o czym informują również eksporterzy. Dodatkowo z danych GUS wynika, że 

najwyższą dynamikę odnotowano właśnie w obszarze nakładów na inwestycje. 

Znacznie gorzej kształtują się natomiast prognozy na ostatnie miesiące tego roku. – Mimo 

wzrostu liczby przedsiębiorców, którzy optymistycznie postrzegają kondycję własnej firmy czy 

gospodarki krajowej wciąż odsetek takich głosów jest na niskim poziomie i zazwyczaj pesymistów 

w każdym badaniu jest więcej – dodaje Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research. – 

Dobre nastroje studzą obawy wielu przedsiębiorców o przyszłość krajowej gospodarki, wzrósł 

bowiem do 19,2 proc. odsetek prognozujących raczej pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju do 

końca grudnia. Co można wiązać z niepewnością przedstawicieli części firm odnośnie kierunku 

zmian w gospodarce po jesiennych wyborach.  

 

Informacje szczegółowe z badania „Skaner MŚP” 

 

KRAJOWA GOSPODARKA W OCENIE MŚP – TRZECI KWARTAŁ LEPSZY OD 

POPRZEDNIEGO  

Wzrosła liczba przedsiębiorców wskazujących na poprawę sytuacji gospodarczej Polski  

w minionym kwartale. W październikowym odczycie w ten sposób ostatnie trzy miesiące 

postrzega 15,8 proc. badanych, co w relacji do lipcowego pomiaru oznacza wzrost  

o 3,6 pkt. proc. Co ważne, spadł odsetek respondentów, według których krajowa gospodarka  

w ostatnim kwartale pogorszyła się. Pesymistów jest obecnie 22 proc., co oznacza regres aż  

o 16,2 pkt. proc. wobec początku bieżącego roku i lepszy wynik wobec analogicznego pomiaru 

roku ubiegłego. Symboliczną zwyżkę odnotowano wśród tych przedsiębiorców, którzy w ostatnim 

kwartale nie zauważyli istotniejszych zmian, ani na plus ani na minus w gospodarce. Poprzednio 

w ten sposób odpowiedziało 59,3 proc., natomiast dziś 59,7 proc. przedstawicieli firm MŚP. 

 

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRAWIE CO CZWARTY PRZEDSIĘBIORCA OCENIA KONDYCJĘ FIRMY POZYTYWNIE  

 

Więcej przedsiębiorców uznało, że kondycja ich firmy poprawia się. Optymistów jest obecnie 26 

proc. czyli najwięcej od początku tego roku. Jednocześnie bardzo nieznacznie przybyło firm, 

które pesymistycznie oceniło ubiegły kwartał, uznając, że sytuacja ekonomiczna ich 

przedsiębiorstwa w ostatnich trzech miesiącach uległa pogorszeniu. Odsetek takich odpowiedzi 

wyniósł 21,8 proc. 

 

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnich 3 m.? Pominięto nie wiem, trudno 

powiedzieć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORCY W CZWARTYM KWARTALE B.R. SPODZIEWAJĄ SIĘ POGORSZENIA 

SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI  

W czwartym kwartale przedsiębiorcy spodziewają się raczej pogorszenia sytuacji gospodarczej 

Polski. Ponad 19 proc. prognozuje pesymistyczny scenariusz na najbliższe trzy miesiące, co  

w relacji do lipcowego pomiaru oznacza zwyżkę o 5,2 pkt. proc. Stopniał jednocześnie odsetek 



 

tych badanych, którzy w nadchodzących miesiącach przewidują polepszenie kondycji gospodarki 

oraz przedsiębiorców niespodziewających się żadnych zmian. Optymistów jest już jedynie 11,5 

proc, a na zachowanie status quo liczy już nie 62,7, a 55,2 proc. przedsiębiorców.  

Na spadek pozytywnych ocen, jak i prognoz mówiących o braku zawirowań w gospodarce mogą 

mieć wpływ październikowe wybory i niepewność związana z tym, kto będzie rządził w kraju oraz 

jakie to będzie miało konsekwencje dla mikro, małych i średnich firm w przyszłości. Warto dodać 

jednak, że o pogorszeniu nadal informuje mniej badanych niż, rok temu w analogicznym okresie. 

 

 

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGNOZY KONDYCJI WŁASNEJ FIRMY – GORSZE NIŻ W POPRZEDNIM KWARTALE  

Prognozy na nadchodzący kwartał są słabsze niż te rejestrowane w lipcu. Od kwietnia 

sukcesywnie spada liczba przedsiębiorców zakładających polepszenie sytuacji ekonomicznej 

swojej firmy. Obecnie lepszy niż dotychczas scenariusz dla własnego biznesu przewiduje 26,5 

proc., co w stosunku do poprzedniego pomiaru oznacza spadek o 1,2 pkt. proc, a w relacji do 

wiosennego odczytu to regres znacznie większy, bo aż o 9 pkt. proc. 

Gorszej sytuacji przedsiębiorstwa jeszcze w tym roku spodziewa się 14 proc. respondentów. 

Mimo, iż jest to niewielki wzrost pesymistów wobec odczytu poprzedniego, wciąż jest to lepszy 



 

wynik niż uzyskany rok temu w analogicznym okresie, kiedy pesymistycznego wariantu w firmie 

do końca roku spodziewało aż 22,2 proc. przedstawicieli miko, małych i średnich firm. 

 

 

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

Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 60,08 pkt. na minusie, co wobec 

odczytu z poprzedniego kwartału oznacza wzrost o 2,67 pkt. kw./kw. Obecnie wskaźnik KERNA 

jest dokładnie na takim samym poziomie, jak w trzecim kwartale 2013 roku.  

Na poprawie wyniku KERNA zaważyły przede wszystkim pozytywne oceny dotyczące kondycji 

polskiej gospodarki w mijającym kwartale oraz lepsze oceny kondycji firmy, również  jeśli chodzi  

o miniony kwartał. Takich optymistycznych scenariuszy przedsiębiorcy nie mają  jednak jeśli 

chodzi o ostatnie miesiące obecnego roku, co wyraża się w przewadze pesymistycznych opinii 

dotyczących możliwego kierunku zmian po jesiennych wyborach parlamentarnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. W tej edycji badania odczyt INDEXU ZAIR wyniósł minus 63,4 pkt., co oznacza 

zwyżkę aż o 11,6 pkt. w stosunku do  ostatniego pomiaru i zdecydowanie najwięcej postaw 

proinwestycyjnych praktycznie od początku tego roku. Wynik INDEXU ZAIR jest też lepszy, niż 

rok temu w analogicznym okresie (aż o 13,2 pkt.). Spośród wszystkich wymienianych obszarów 

zakupowych, najbardziej wzrósł subindeks dotyczący skłonności inwestycji w nieruchomości, 

który zyskał z minus 96,3 pkt. do minus 78,7 pkt. (progresja aż o 17,6 pkt.). Więcej 

przedsiębiorców planuje też ponieść wydatki na remonty pomieszczeń lub hal produkcyjnych 

(wzrost o 16,3 pkt.). Nadchodzące trzy miesiące to też więcej inwestycji w kadry i podnoszenie 

kompetencji pracowników oraz wzrost zatrudnienia (zwyżka  

o 15,7 pkt.). Czwarty kwartał dla przedsiębiorców oznacza większe inwestycje praktycznie  

w każdym z dwunastu obszarów.  

Źródło: Instytut Keralla Research 



 

METODOLOGIA, PRÓBA 

 Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych 

GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi 

N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP  

w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób. 

 W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność 

zarobkową. 

 Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej 

właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek 

zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby 

wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent - reprezentował 

jedną firmę.  

 Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI). Realizacja: październik 

2015. 

 Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku. 
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