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1. Skaner MŚP to projekt badań prowadzonych wśród mikro, małych i

średnich przedsiębiorstw od 2009 roku. Z wyników korzystają

przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane nastrojami MŚP oraz media

i reprezentanci organizacji branżowych.

2. Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które

zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Działające w kraju

przedsiębiorstwa MŚP generują blisko trzy czwarte PKB (71,8% w 2011

r.[1]). Wśród wszystkich firm w kraju 99,8 proc. to firmy mikro (zatrudniające

do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to podmioty średnie

(zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. Według danych

prezentowanych przez ZUS i wyliczeń własnych Instytutu Keralla Research

w Polsce działa aktywnie 2,229 mln firm. [2].

3. Skaner MŚP jest wielotematycznym omnibusem. Część I (stała)

prezentuje nastroje MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w

firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców

(horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA oraz INDEX

ZAIR (zakupy i rezygnacje z inwestycji).

Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania własne Zamawiających je

firm. Wyniki tej części raportu mogą być promowane w mediach oraz

wykorzystywane we własnym zakresie przez Zamawiającego.

KWARTALNY OMNIBUS WŚRÓD MŚP
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[1]PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
latach 2011-2012, Warszawa 2013, s. 15

[2] Statystyki w raporcie KRB2B oparte na informacjach ZUS, przyjęto, że

faktycznie działających i aktywnych przedsiębiorstw jest tyle, ile opłaca

składki ZUS.
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PRÓBA UWZGLĘDNIAJĄCA MIKRO FIRMY

My też zatrudniamy
i tworzymy PKB

4. Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych.

Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-

4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP; badanie

uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób.

5. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną

działalność zarobkową (wyłączony z badań jest sektor publiczny, firmy

państwowe, podmioty w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej,

fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego itp.).

6. Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za

zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor

zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor

finansowy, główny księgowy, ewentualnie inna osoba decyzyjna,

odpowiedzialna za rozwój, zakupy, inwestycje w firmie. Jeden respondent -

reprezentuje jedną firmę.

7.Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

Czas trwania wywiadu: do 15 min. Badanie wykonano w sierpniu 2016.

8. W porównaniu do innych badań omnibusowych - my nie wysyłamy

masowo "internetowych ankiet" na biuro, sekretariat lub office ryzykując, że

odpowiedzi udzielą osoby, które nie podejmują kluczowych decyzji

w firmie.



Co wyróżnia nasz Skaner MŚP?

SKANER MŚP 3Q2016 5

WAŻNE RÓŻNICE

Wspólne potrzeby 

Różni klienci 

Jeden projekt

Kontolowana próba

Gwarancja jakości

Dzielenie się wiedzą

Raport co kwartał 

Nastroje w firmach, 

plany zakupowe, 

pytania indywidualne

9. Badanie omnibusowe prowadzimy techniką wywiadów telefonicznych na

reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie wśród starannie dobranych

respondentów, którzy faktycznie są decyzyjni lub współdecyzyjni w firmach.

10. Nie delegujemy procesu zbierania danych – mamy własny dział realizacji

telefonicznej, pełną kontrolę nad jakością pozyskiwanych informacji

i doborem respondentów.

11. Odczyty nastrojów prowadzone są regularnie, co kwartał począwszy od

2009 roku. Dzięki cykliczności prowadzonego badania możliwe jest

śledzenie kierunków zmian w firmach MŚP.

12. Dzielimy się z respondentami informacjami z badania –

zainteresowanym przesyłamy ogólną część raportu na wskazany e-mail.

13. Upowszechniamy wyniki Skanera MSP (na stale współpracujemy m.in.

z Biurem Analiz Sejmowych, NBP, ogólnopolskimi mediami gospodarczymi).
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Główne wnioski z pomiaru

Skaner MŚP

3q2016

Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Badania B2B. 

SKANER MŚP 3Q2016



Główne wnioski z pomiaru w 3Q2016
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Utrzymują się dobre nastroje przedsiębiorców reprezentujących sektor mikro, małych i średnich firm. Nieznacznie spada 

natomiast skłonność do inwestycji. Trzeci kwartał, zdaniem MŚP, nie przyniesie żadnych istotniejszych zmian 

w funkcjonowaniu polskiej gospodarki oraz w ich biznesie, choć małe firmy liczą na poprawę. 

Inwestować będą głównie firmy transportowe i przemysł – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który co 

kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe w przedsiębiorstwach MŚP w Polsce. 

Trzeci kwartał to utrzymanie się pozytywnych nastrojów wśród przedsiębiorców sektora MŚP. Wskaźnik KERNA ilustrujący kierunek

zmian, w tym pomiarze wyniósł 53,95 pkt. na minusie, co wobec kwietniowego odczytu oznacza zwyżkę o 1,48 pkt. Największy wpływ na

uzyskany wynik mają przede wszystkim bardzo dobre oceny dotyczące nie tylko kondycji polskiej gospodarki, ale także sytuacji w firmie.

O 11 pkt. proc. więcej przedsiębiorców dostrzega pozytywne zmiany w Polsce i – co warto podkreślić – trend ten utrzymuje się od początku

2016 roku. Podobną sytuację możemy zaobserwować w ocenie własnego biznesu.

Również GUS, który cyklicznie publikuje informacje na temat koniunktury, informuje o pozytywnej ocenie minionych miesięcy przez

przedsiębiorców głównie z branż: produkcyjnej, handlowej i transportowej.

Przedstawiciele sektora MŚP są natomiast ostrożni jeśli chodzi o prognozy na nadchodzące trzy miesiące. Badani pytani zarówno

o sytuację w kraju, jak i w firmie, w większości spodziewają się utrzymania status quo. Mimo to widać stopniowy odpływ ankietowanych

zakładających pesymistyczny scenariusz w trzecim kwartale w odniesieniu do polskiej gospodarki i kondycji własnego przedsiębiorstwa.

W trakcie siedmioletnich pomiarów nie odnotowaliśmy tak niskiego odsetka firm, które informowałyby o spodziewanym pogorszeniu

w biznesie, co oznacza, że każdym kwartałem przybywa ocen pozytywnych.
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Nadchodzący kwartał wniesie nieco mniejszą skłonność przedsiębiorców do zakupów. Index ZAIR w relacji do ostatniego pomiaru

spadł o 0,60 pkt. i wynosi minus 60,20 pkt. Warto podkreślić, że nadal jest to bardzo dobry wynik, a przedstawiciele sektora MŚP chcą

wydatkować w najbliższych trzech miesiącach. Kupować będą głównie firmy produkcyjne, transportowe oraz zatrudniające 10 – 249

pracowników. Podjęto decyzje przede wszystkim o inwestowaniu w oprogramowanie, nieruchomości, a także remont lokali i

pomieszczeń. Zwiększyć zatrudnienie natomiast istotnie częściej planuje przemysł. Tradycyjnie, inwestycji w trzecim kwartale nie

planują mikro firmy.
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Prezentacja wyników cz. 1

Skaner MŚP
Nastroje i prognozy przedsiębiorstw 3q2016

SKANER MŚP 3Q2016



1.1. Ocena poprzedniego kwartału - KRAJ
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Przedsiębiorcy lepiej oceniają kondycję krajowej 

gospodarki w minionym kwartale 

W trzecim kwartale znacząco wrosła liczba przedstawicieli

sektora MŚP, którzy zauważają poprawę kondycji polskiej

gospodarki w ostatnim kwartale. Jeszcze w kwietniowym

pomiarze optymistów było 9,2 proc., natomiast teraz jest ich

20,2 proc. (zwyżka o 11 pkt. proc.).

 Korzystniejszą sytuację gospodarczą w kraju zauważają

głównie małe i średnie firmy oraz producenci i przedsiębiorcy

prowadzący działalność hotelarską.

 O 8,7 pkt. proc. spadł odsetek pesymistycznych ocen

kondycji polskiej gospodarki w drugim kwartale. Jako gorszą,

sytuację w kraju ocenił blisko co piąty badany, podczas gdy

przed trzema miesiącami, w ten sam sposób odpowiadał, co

trzeci przedsiębiorca.

Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu 

ostatnich 3 m.? 
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 

13,7%
12,2%

15,8%

6,7%
9,2%

20,2%

50,5%

59,3% 59,7%
57,3%

52,7% 52,6%

31,3%

26,3%

22,0%

33,0% 33,2%

24,5%

2q15 3q15 4q15 1q16 2q16 3q16

Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się



1.2. Ocena poprzedniego kwartału - FIRMA
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Wzrosła liczba przedsiębiorców, dla których minione 

trzy miesiące przyniosły poprawę kondycji firmy 

 Więcej przedsiębiorców - w relacji do poprzedniego

kwartału - ocenia, że kondycja ich firmy poprawiła się

w minionym kwartale. Dla co piątego przedsiębiorcy ostatnie

trzy miesiące były lepsze. To daje wzrost o 3,5 pkt. proc.

Warto dodać, że to najwięcej zadowolonych przedsiębiorców

od początku 2016 roku.

 Optymiści, którzy ostatni kwartał oceniają jako lepszy dla

firmy to przede wszystkim przedstawiciele branży handlowej,

którzy – przypomnijmy, już w poprzednim odczycie

najczęściej kreślili optymistyczne scenariusze dla swojego

biznesu na nadchodzące miesiące.

 Jednocześnie ubyło przedsiębiorców, według których, ich

firma w drugim kwartale ma się gorzej. Niemniej trzeba

odnotować, że tak niskiego odsetka pesymistów nie

mieliśmy od początku prowadzenia badań wśród

przedstawicieli sektora MŚP, czyli od 2009 roku.

Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa 

w ostatnich 3 m.? 
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 

15,0%

20,5%

26,0%

12,3%

16,5%

20,0%

59,7%
58,0%

51,8%

63,2%

58,2%

61,5%

24,3%

21,0%
21,8%

22,5%

23,8%

18,3%

2q15 3q15 4q15 1q16 2q16 3q16

Polepszyła się Bez zmian Pogorszyła się



1.3. Prognoza na trzeci kwartał - KRAJ
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Rewolucji w gospodarce raczej nie będzie. 

Przedsiębiorcy zakładają stabilizację w trzecim 

kwartale

 Zdaniem prawie 49 proc. przedsiębiorców, nadchodzące

trzy miesiące nie przyniosą dla krajowej gospodarki żadnych

istotnych zmian. Takie zdanie podziela o 10,2 pkt. proc.

więcej badanych w relacji do kwietniowego odczytu. Istotnie

częściej informują o tym firmy zatrudniające od 50 do 249

pracowników.

 Jednocześnie stopniał odsetek ankietowanych

przewidujących, że sytuacja w Polsce pogorszy się. W relacji

do ostatniego pomiaru oznacza to regres o 2,8 pkt. proc.,

(wówczas analogicznie twierdziło 23 proc. Dziś – 20 proc.).

Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski 

w ciągu kolejnych 3 m.? 
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 

26,8%

14,2%
11,5% 16,7%

24,3%

18,7%

41,0%

62,7%

55,2%

49,5%

38,3%

48,5%

23,2%

14,0%

19,2%

25,3%

23,0% 20,2%

2q15 3q15 4q15 1q16 2q16 3q16

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się



1.4. Prognoza na trzeci kwartał - FIRMA
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Od początku tego roku z każdym kwartałem ubywa 

przedsiębiorców, którzy spodziewają się,  pogorszenia 

kondycji ich biznesu

 Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o prognozy

dotyczące własnej działalności, bowiem większość

przedsiębiorców nie przewiduje żadnych zawirowań w firmie

w trzecim kwartale. Taki scenariusz, w przeciwieństwie do

mikro i małych firm, istotnie częściej zakładają średnie

przedsiębiorstwa.

W pierwszym kwartale pesymistów było 15,8 proc., w

drugim – 11,2 proc, a w trzecim już 8,3 proc. (spadek o 7,5

pkt. proc wobec styczniowego pomiaru i o 2,9 pkt. proc. w

odniesieniu do kwietniowego).

Na poprawę liczą przede wszystkim właściciele

zatrudniający od 10 do 49 osób.

Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa 

w ciągu kolejnych 3 m.?  
Pominięto nie wiem, trudno powiedzieć 

35,5%

27,7% 26,5%

19,2%

39,2%

33,2%

41,8%

51,8%

52,5%

52,0%

38,2%

51,3%

12,0%
12,8% 14,0%

15,8%

11,2%
8,3%

2q15 3q15 4q15 1q16 2q16 3q16

Polepszy się Bez zmian Pogorszy się



1.5. Wskaźnik KERNA wzrósł do – 53,95 pkt.
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WSKAŹNIK NASTROJÓW KERNA
2013-2016

NA PODSTAWIE OCEN WŁASNEJ FIRMY I OCEN KONDYCJI GOSPODARKI

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł 53,95 pkt. na minusie. Wobec ostatniego odczytu oznacza to nieznaczny wzrost,

bo o 1,48 pkt. Jest to, podobnie jak w kwietniowym pomiarze, wynik zbliżony do uzyskanego drugim kwartale ubiegłego roku, kiedy to

wskaźnik KERNA osiągnął 54,51 pkt na minusie.

Na wyniku zaważyły głównie bardzo dobre oceny minionych trzech miesięcy, zarówno jeśli chodzi o krajową gospodarkę, jak i kondycję

własnej firmy. Poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce, w przeciwieństwie do najmniejszych przedsiębiorstw, zauważają przede

wszystkim małe i średnie firmy. W prognozach na nadchodzący kwartał przedsiębiorcy sektora MŚP nie spodziewają się żadnych

poważniejszych zmian w funkcjonowaniu zarówno własnego biznesu, jak i w gospodarce.



1.6. INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacja) spadł do – 60,20 pkt.
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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 60,20 pkt. na minusie.

Uzyskany wynik wobec poprzedniego jest niższy o symboliczne 0,30 pkt. Jednocześnie warto podkreślić, że w dalszym ciągu jest to

jeden z najlepszych wyników. Dla porównania, w ubiegłym roku w analogicznym okresie ZAIR uzyskał wynik minus 75,00 pkt.,

natomiast w 2014 roku – 66,70 pkt. na minusie. Spośród 12 badanych obszarów zakupowych, w większości z nich przedsiębiorcy

przejawiają większą skłonność do inwestycji. Największy wzrost dotyczy planowanych remontów hal i pomieszczeń (wzrost z minus 65,9

pkt. do minus 54,6 pkt.) oraz zakupu nowego oprogramowania (zwyżka o 10,5 pkt.). Więcej przedsiębiorców zamierza także ponieść

wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zainwestować w sklep internetowy.
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INDEX ZAIR 
2013-2016

NA PODSTAWIE DECYZJI  O INWESTOWANIU LUB REZYGNACJI Z ZAKUPÓW 



Keralla Research IBiRB2B. Wiele sektorów – jedna specjalizacja
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Doświadczenie w badaniach B2B 

Liczba projektów B2B 

Zbadanych branż i sektorów B2B

Dostarczonych raportów

Wykonanych wywiadów w firmach

10 lat 

548

52

467

69,5 tys.

www.keralla.pl
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Dane podstawowe informacje licencyjne  
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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

Faks: (+48) 71 722 03 72

E-mail: raporty@keralla.pl

www.keralla.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z RAPORTU SKANER 

MŚP Raport Skaner MŚP jest objęty prawami autorskimi Instytutu Keralla Research. Materiał chroniony 

prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. 

Jakiekolwiek rozpowszechnianie niniejszego RAPORTU - zabronione. 

Dozwolone jest natomiast korzystanie z materiałów dystrybuowanych przez Instytut Keralla Research 

opracowywanych na podstawie prowadzonych badań i analiz oznaczonych: „Informacja prasowa” 

SKANER MŚP 3Q2016

http://www.keralla.pl/

