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Jak koronawirus wpłynie na światową gospodarkę?
Pandemia COVID-19 oraz nadciągający za nią kryzys ekonomiczny postawiły świat przed bezprecedensowymi wyzwaniami i zmusiły gospodarki wszystkich państw do ogromnych kompromisów.
Mimo że kryzys ma globalny charakter, jego skutki są i będą odczuwalne inaczej w każdym z krajów,
ze względu zarówno na skalę pandemii, jak i na polityczne reakcje, które zostaną podjęte w imię łagodzenia jej skutków.
Rządy na całym świecie radykalnie zmieniają więc politykę, przekierowując środki w ratowanie nie
tylko zdrowia publicznego, ale również bezpieczeństwa socjalnego tak, aby kryzys nie pogrążył ich na
długie lata w dramatycznej recesji. Recesji, której najpewniej nie da się uniknąć.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił już, że z światowa gospodarka przejdzie najgłębsze załamanie od czasów wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku, a światowy PKB skurczy się o 3% w 2020 roku.
Najlepsze scenariusze zakładają, że w ciągu najbliższych dwóch lat światowa gospodarka straci
około 9 bilionów dolarów. Kristalina Georgiewa, stojąca na czele MFW, nie kryje, że mamy też do czynienia z „niespotykaną niepewnością dotyczącą skali i okresu (trwania) tego kryzysu”.
„Prognozujemy teraz, że w tym roku ponad 170 krajów doświadczy ujemnego wzrostu dochodu na
mieszkańca. Spodziewamy się najgorszego załamania gospodarczego od czasu wielkiego kryzysu.”1
Kristalina Georgiewa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy

1 BBC News
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Polska nie będzie „zieloną wyspą”
Polska, tak jak i wiele innych europejskich gospodarek, zaczyna już luzować obostrzenia związane
z wprowadzonym w marcu lockdownem, choć zagrożenie koronawirusem nie zmalało na tyle, by
można mówić o powstrzymaniu pandemii. Skutki związane z polityką społecznej izolacji nie pozwalają
jednak na dłuższe utrzymywanie restrykcji. Niestety, o powrocie do normalności też nie ma mowy.
Pandemia najpewniej zakończy niemal trzy dziesięciolecia naszego nieprzerwanego wzrostu
gospodarczego. Pojawiają się już opinie, że - zanim nastąpi odbicie - będziemy musieli przejść przez
pierwszą od początku lat 90. recesję.
Pierwsze dane Głównego Urzędu Statystycznego już to zresztą sugerują. W marcu liczba miejsc pracy
w polskich firmach skurczyła się o 34 700. Na razie pracę tracili głównie ludzie zatrudnieni w ramach
umów cywilnoprawnych. Pracowników etatowych obowiązują bowiem często nawet 3-miesięczne
okresy wypowiedzenia, więc realną skalę koronawirusowych zwolnień poznamy dopiero za jakiś czas.
Na optymizm już teraz nie ma jednak miejsca. Tak złych wskaźników nie było nawet w 2008 roku.
Potwierdza to także badanie przeprowadzone przez ifirma.pl.
Polska gospodarka w ogromnej części znacznie spowolniła, a w niektórych przypadkach stanęła
zupełnie, ponieważ możliwość pracy zdalnej zyskali wyłącznie pracownicy niektórych branż, takich
jak marketing czy IT. Niektóre gałęzie gospodarki, np. hotelarstwo i turystyka, właściwie z dnia na
dzień przestały funkcjonować lub - tak jak gastronomia - operowały w bardzo okrojonej formie. Inne
(np. handel) skutki zaczęły odczuwać nieco później, po tym, jak Polacy zamknęli się w mieszkaniach,
przestraszeni zarówno koronawirusem, jak i potencjalnym bezrobociem.
Co jednak najgorsze w tej sytuacji, nie wiadomo, jak długo potrwa odmrażanie gospodarki. Nie
wiadomo też, jak będzie ona później funkcjonować. Nic nie wróci na stare tory, ponieważ - po pierwsze
- zagrożenie nie ustąpiło i dystans społeczny nadal musi być utrzymywany, po drugie - nie wiadomo, jak
bardzo zmienią się nawyki konsumentów. A to, że się zmienią, jest pewne.

O samym badaniu
Badanie, które oddajemy w Państwa ręce, składa się z dwóch części:
•
•

deklaratywnej – opierającej się na wynikach ankiety przeprowadzonej na losowej grupie 1991
przedsiębiorców,
statystycznej – opartej o analizę ilości operacji w serwisie ifirma.pl. Dane statystyczne opierały
się na analizie 3225 losowych firm, reprezentatywnych dla poszczególnych branż. Analiza nie
dotyczyła treści dokumentów.

Zapytaliśmy w nim m.in. o aktualny stan firm, pracę zdalną, sprzedaż, kontakty z kontrahentami,
oraz ocenę przyszłości i nastroje w branży. W części „ZUS i podatki” pytamy o formy wsparcia rządu,
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z których korzystają przedsiębiorcy. Na końcu padły pytania o ocenę działań rządu w ramach tarczy
antykryzysowej.
Większość ankietowanych stanowili mężczyźni (57,4% | kobiety – 42,6%). Wiek respondentów rozkładał
się następująco: 25-34 lata (22,3%), 35-44 lata (31,5%), 45-54 lata (22,4%), 55-64 lata (18%), 65+ (5,8%).
Badanie przeprowadziliśmy między 15 a 22 kwietnia 2020 r.
Kilka słów o nas
ifirma.pl to serwis księgowości internetowej. Od 19 lat pomagamy prowadzić księgowość mikro
i małym przedsiębiorcom w całej Polsce. Oferujemy 3 główne usługi: samodzielną księgowość
online, biuro rachunkowe online oraz program do faktur. Należymy do IFIRMA SA – spółki notowanej
na rynku głównym GPW.

OGÓLNA KONDYCJA FIRM
Jak koronawirus wpływa na polskie przedsiębiorstwa?
Skutki pandemii COVID-19 już widać. Świadczą o tym wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród
losowej grupy przedsiębiorców. W grupie tej, poza subskrybentami naszych usług księgowości online,
dedykowanej małym przedsiębiorcom i samozatrudnionym, znalazły się także firmy spoza naszej
bazy danych należące do sektora MŚP.
Dane statystyczne
Dane deklaratywne uzupełniliśmy o wewnętrzną analizę ilości operacji w serwisie, związanych
z aktywnością księgową klientów ifirma.pl. Analiza nie dotyczyła treści dokumentów.
Opierając się na tych danych, uzyskaliśmy informacje na temat:
•

zatrudnienia,

•

e-commerce,

•

faktur za paliwo,

•

obrotów firm.

Poszczególne analizy były przeprowadzone na losowej, reprezentatywnej grupie przedstawicieli
małych i średnich firm w Polsce – użytkowników ifirma.pl.
Dane dotyczące zatrudnienia przedstawiają liczbę pracowników z marca 2020 r. w odniesieniu do
średniej z poprzednich 14 miesięcy. Uzyskaliśmy je badając grupę 1836 firm. W przypadku e-commerce, przebadaliśmy 637 sklepów oraz 752 sprzedawców Allegro. Dane na temat paliwa uzyskaliśmy analizując liczbę faktur wystawianych w księgowości ifirma.pl. Badając dane transakcyjne (średnią liczbę wystawianych faktur), uzyskaliśmy informacje na temat spadku obrotów w poszczególnych
branżach.
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Ankietowani - podział na branże
IT (15.55%)

Marketing, reklama (5.13%)

Sport i rozrywka (1.43%)
Medycyna, rehabilitacja (4.52%)
Handel detal. (9.87%)

Edukacja, szkolenia (4.02%)

Handel hurt. (2.92%)

Turystyka (2.92%)
Gastronomia (2.81%)

Budownictwo (7.83%)

Kultura i sztuka (2.09%)
E-commerce (1.38%)

Transport (5.13%)

Jak firmy radzą sobie z organizacją pracy?
Prawie połowa ankietowanych przez nas przedsiębiorców została zmuszona do nagłego przejścia
w tryb pracy zdalnej. 40,2% ankietowanych, którzy zrobili to w pełnym zakresie, prawdopodobnie bez
większych zmian mogło utrzymać ciągłość działalności (np. e-commerce, IT, marketing).
Natomiast działalność 8,8% tych firm, w których tylko część pracowników mogła wykonywać
obowiązki zdalnie, została mocno ograniczona (np. turystyka, gastronomia, usługi, handel).

Czy Twoja firma przeszła w tryb pracy zdalnej?

Tylko część pracowników (8.8%)
Nie (50.9%)
Tak (40.2%)
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Branża usługowa

Tylko część (10.5%)
Nie (59.3%)
Tak (30.2%)

Turystyka

Tylko część (5.4%)
Nie (64.3%)
Tak (30.4%)

Gastronomia

Tylko część (7.4%)
Nie (88.9%)
Tak (3.7%)
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Handel detaliczny

Tylko część (8.2%)
Nie (76.4%)
Tak (15.4%)

E-commerce

Tylko część (6.5%)
Nie (48.4%)
Tak (45.2%)

Marketing i reklama

Tylko część (9.2%)
Nie (21.4%)
Tak (69.4%)
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Na przejście w tryb pracy zdalnej i ograniczenie kontaktów wskazują dane o mniejszej ilości dokumentów związanych z wydatkami na pojazdy. Analiza opiera się o ilość dokumentów przypisanych
do wydatków samochodowych, bez analizy ich treści. Wydatki te - porównując miesiąc do miesiąca
- rosły tylko do lutego 2020. W marcu nastąpił gwałtowny spadek o ponad 28%.

O ile mniej tankujemy, czyli faktury przesłane do serwisu ifirma.pl
i otagowane jako „wydatki za paliwo”

+ 8.55%

Luty 2020

Marzec 2020

+ 8.51%

- 28.25%

O mniejszej mobilności świadczy też zwiększone zainteresowanie zakupami online, na czym zyskują
zarówno prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Allegro, jak i mniejsze e-sklepy. Prezentowane
dane opierają się na analizie ilości operacji związanych z realizacją zamówień za pośrednictwem API
(integracji e-commerce i księgowości ifirma.pl).
Analiza opiera się na danych reprezentatywnej, losowej grupy 637 sklepów oraz tożsamej grupy 752
sprzedawców Allegro. Obie grupy wyselekcjonowano losowo ze wszystkich klientów branży e-commerce serwisu ifirma.pl. W obu przypadkach wzięto pod uwagę firmy z sektora e-commerce spełniające kryteria mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Jak wygląda sprzedaż na Allegro?

Luty 2020

- 2.61%

- 8.33%

Marzec 2020

+ 18.26%
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+ 48.6%

Jak wygląda sprzedaż e-commerce?

Luty 2020

+ 10.22%

+ 5.71%

Marzec 2020

+ 25.14%

+ 47.88%

Jak wygląda wsparcie firm w wykonaniu rządu?
Prace na tarczą antykryzysową wciąż trwają, ale od momentu, gdy udostępniono pierwsze rozwiązania pomocowe, skorzystało z nich 37,9% ankietowanych, a 23,3% dopiero rozważa tę opcję.
Niemniej, skutki utraty płynności finansowej będą odczuwalne za kilka, kilkanaście miesięcy, więc te
proporcje z pewnością jeszcze się zmienią.
Tym bardziej, że odpowiedź „Jeszcze nie” zaznaczały najczęściej branże, które zostały dotknięte najbardziej (np. turystyka i gastronomia). Relatywnie pewnie czują się wyłącznie sektory cyfrowe, np. IT
i e-commerce. Nie dotyczy to jednak marketerów i specjalistów od reklamy, których klienci zaczęli już
ciąć wydatki związane promocją.
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Czy korzystasz ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej?

Jeszcze nie (38.8%)
Nie (23.3%)
Tak (37.9%)

Branża usługowa

Jeszcze nie (44.5%)
Nie (13.8%)
Tak (41.7%)

Turystyka

Jeszcze nie (50.8%)
Nie (10.2%)
Tak (39.0%)
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Gastronomia

Jeszcze nie (56.4%)
Nie (9.1%)
Tak (34.5%)

Handel detaliczny

Jeszcze nie (41.6%)
Nie (20.3%)
Tak (38.1%)

E-commerce

Jeszcze nie (9.7%)
Nie (58.1%)
Tak (32.3%)

13

IT

Jeszcze nie (28.8%)
Nie (39.4%)
Tak (31.8%)

Marketing i reklama

Jeszcze nie (37.4%)
Nie (15.2%)
Tak (47.5%)

Opinia jednego z ankietowanych na temat pomocy rządu:
„Rząd niewiele może, niewiele chce i niewiele zrobi, dlatego byłbym przeszczęśliwy, gdyby traktować
wszystkich równo. To, że przekroczyłem przychód 15600 nie znaczy, że tyle zarobiłem w danym miesiącu (to są płatności za usługi wykonane rok wcześniej, teraz są tylko płacone i wystawiane faktury).
Ten przychód to również mój bufor na inne miesiące (śluby są 4-5 miesięcy w roku). Czyli realnie nie
pracuję, realnie nie zarabiam, a i tak muszę płacić ZUS i żadna z pomocy mnie nie dotyczy, bo patrzy się
tylko na przychód”.
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Jak wygląda aktualna sprzedaż w firmach?
Aż 78,4% ankietowanych deklaruje, że obroty ich firm spadły. W 26,7% przypadkach spadki sięgają
nawet 50%, a w 24,3% są całkowite.

Czy w związku z COVID-19 spadła sprzedaż Twojej firmy?

Wzrosła (2.8%)
Nie (18.8%)
Tak (78.4%)

Jeśli sprzedaż Twojej firmy spadła, to o jaki procent?

Całkowicie (24.3%)
Powyżej 50% (26.7%)
Od 41% do 50% (8.8%)
Od 31% do 40% (8.5%)
Od 21% do 30% (13.6%)
Od 11% do 20% (11%)
Do 10% (7.1%)
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Branża usługowa

Wzrosła (0.3%)
Nie (18.3%)
Tak (81.3%)

Gastronomia

Wzrosła (3.7%)
Tak (96.3%)

Turystyka

Trudno ocenić (1.7%)
Nie (3.4%)
Tak (94.9%)
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Handel detaliczny

Wzrosła (5.1%)
Nie (6.6%)
Tak (88.3%)

E-commerce

Wzrosła (22.6%)
Nie (22.6%)
Tak (54.8%)

IT

Wzrosła (7.6%)
Nie (47.2%)
Tak (45.2%)
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Marketing i reklama

Wzrosła (1.0%)
Nie (7.1%)
Tak (91.8%)

Spadki obrotów nie są jedynie deklaratywne. Widać je także w danych transakcyjnych, z których wynika, że w ostatnim czasie liczba wystawianych faktur spadła niemal w każdym sektorze.
Najbardziej dramatyczny spadek zaliczyły jednak branże związane z edukacją i zakwaterowaniem.
Tam liczba faktur w marcu 2020 r. - w porównaniu do średniej z poprzednich 14 miesięcy - spadła
odpowiednio o 35.19% i 29.5%.

O ile mniej fakturujemy (na podstawie liczby faktur wystawionych w ifirma.pl)?
Budownictwo
Handel hurtowy
i detaliczny
Transport
i gospodarka
Zakwaterowanie
i gastronomia
Informacja
i komunikacja
Obsługa rynku
nieruchumowości
Dział. profesjonalna
Administracja
Administracja publiczna
i obrona narodowa
Edukacja
Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna
Kultura, rozrywka
i rekreacja
Pozostała działalność
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Budownictwo (-4.55%)

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (-5,62%)

Handel hurtowy i detaliczny (19,33%)

Administracja i działalność wspierająca (-16.24%)

Transport i gospodarka magazynowa (-8.81%)

Administracja publiczna i obrona narodowa (-20%)

Zakwaterowanie i gastronomia (-29.5%)

Edukacja (-35,19%)

Informacja i komunikacja (14.75%)

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (-18.84%)

Obsługa rynku nieruchomości (-14.29%)

Kutura, rozrywka i rekreacja (-10,26%)

Wśród głównych przyczyn spadku obrotów przedsiębiorcy wymieniają: brak zamówień, utrudnione
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kontakty z kontrahentami i spadek produkcji.

Jakie są największe zagrożenia dla Twojej firmy w obecnej sytuacji?

Brak zamówień (28.29%)

Utrudniony kontakt z kontrahentem (18.58%)

Spadek płynności finansowej (20.73%)

Opóźnienie płatności (17.09%)
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Jak wygląda obecna współpraca firm
z zagranicznymi kontrahentami?
Choć spadki obrotów w zdecydowanej większości spowodowane są utratą zamówień pochodzących
z rodzimego rynku, firmy utraciły również kontrakty zagraniczne.
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Czy w związku z COVID-19 Twoja firma straciła zamówienia
od zagranicznych kontrahentów?

Nie (76.3%)
Tak (23.7%)

Branża usługowa

Nie (88.4%)
Tak (11.6%)

Turystyka

Nie (30.9%)
Tak (69.1%)
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Gastronomia
Nie (75.5%)
Tak (24.5%)

Handel detaliczny

Nie (72.3%)
Tak (27.7%)

E-commerce
Nie (72.4%)
Tak (27.6%)
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IT

Nie (79.4%)
Tak (20.6%)

Marketing i reklama

Nie (76.6%)
Tak (23.4%)
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Czy liczysz na odzyskanie kontraktów zagranicznych?

Nie (27.97%)
Tak (72.03%)

Przedsiębiorcy wierzą jednak w to, że kiedy sytuacja się uspokoi, ich zagraniczni kontrahenci powrócą.
Kiedy to będzie? Tego niestety nie wiadomo, dlatego większość z nich i tak liczy się ze spadkiem
zysku na koniec roku.

Branża usługowa

Nie (42,85%)
Tak (57,14%)
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Turystyka

Nie (37,53%)
Tak (62,46%)

Gastronomia

Nie (39,23%)
Tak (60,76%)

Handel detaliczny

Nie (9.54%)
Tak (90.45%)
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Branża handlu detalicznego podchodzi najbardziej optymistycznie do kwestii odzyskania klientów
zagranicznych. Jest to niewątpliwie związane z faktem, że taki rodzaj handlu ma miejsce głównie
w rejonach przygranicznych, które po otwarciu granic, powinny wrócić w miarę sprawnie do poprzedniego trybu pracy.

E-commerce

Nie (36,36%)
Tak (63,63%)

Mniej optymistycznie na sprawę odzyskania klientów zagranicznych patrzy branża e-commerce.
Ponad 36% ankietowanych zakada, że utrata zagranicznych kontrahentów będzi miała trwały charakter.

IT

Nie (18,20%)
Tak (81,79%)

Branża IT także optymistycznie patrzy w przyszłość. Ponad 81% ankietowanych zakłada, że utrata
zagranicznych kontraktów nie będzie trwała, a klienci wrócą.
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Marketing i reklama

Nie (25.18%)
Tak (74.81%)

Nieco ostrożniejsi od informatyków są przedstawiciele branży reklamowej. Wśród nich ¼ obawia się,
że utrata kontrahentów zagranicznych będzie miała trwały charakter.

Jak przedsiębiorcy oceniają przyszłość swoich firm?
Przyszłość polskich firm nie rysuje się różowo. Tylko 9,6% ankietowanych nie przewiduje żadnych
spadków do końca 2020 roku, a 20,1% powstrzymuje się od wydawania ocen. Zważywszy na powyższe dane - tak lokalne, jak i globalne - można to nazwać ostrożnym optymizmem.

Czy spodziewasz się spadku zysku/dochodu na koniec roku?

Trudno ocenić (20.1%)
Nie (9.6%)
Tak (70.3%)
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Branża usługowa

Trudno ocenić (20.5%)
Nie (4,2%)
Tak (75.3%)

Gastronomia
Trudno ocenić (5.5%)
Nie (5.5%)
Tak (89.1%)

Handel detaliczny

Trudno ocenić (12.9%)
Nie (5.7%)
Tak (81.4%)
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E-commerce

Trudno ocenić (29.0%)
Nie (22.6%)
Tak (48.4%)

IT

Trudno ocenić (26,9%)
Nie (25.3%)
Tak (47.8%)

Marketing i reklama

Trudno ocenić (22.2%)
Nie (8.1%)
Tak (69.7%)
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Jak wyglądają oszczędności firm?
Deklaracje przedsiębiorców nie pozostawiają też wątpliwości, że im dłużej będzie trwało zamrożenie gospodarki, tym więcej firm będzie miało poważne kłopoty. Firmowe oszczędności pozwolą na
przetrwanie ponad pół roku tylko 11,2% ankietowanym. Aż 26,4% deklaruje, że utrzyma się na rynku
maksymalnie miesiąc.

Czy Twoja firma jest w stanie utrzymać się z oszczędności?

Nie (23%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (11.2%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (39.4%)
Tak - 1 miesiąc (26.4%)

I znowu, w najtrudniejszej sytuacji są firmy, które z powodu COVID-19 ucierpiały jako pierwsze, i jako
ostatnie się podniosą (np. usługi, turystyka, gastronomia).

Branża usługowa

Nie (28.7%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (5.9%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (36.0%)
Tak - 1 miesiąc (29.4%)
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Turystyka

Nie (23.7%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (3.4%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (40.7%)
Tak - 1 miesiąc (32.2%)

Gastronomia

Nie (40%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (5.5%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (27.3%)
Tak - 1 miesiąc (27.3%)

Handel detaliczny

Nie (32.1%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (5.7%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (35.2%)
Tak - 1 miesiąc (26.9%)
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E-commerce

Nie (16.1%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (16.1%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (61.3%)
Tak - 1 miesiąc (6.5%)

IT

Nie (11.5%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (28.8%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (43.1%)
Tak - 1 miesiąc (16.6%)

Marketing i reklama
Nie (12.1%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (8.1%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (51.5%)
Tak - 1 miesiąc (28.3%)
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Nie ma też większego znaczenia staż przedsiębiorstwa – to, jak długo działa na rynku. Właściciele
nowych firm deklarują, że nie są w stanie utrzymać się z oszczędności.

Nowa firma

Nie (38.8%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (6.8%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (32%)
Tak - 1 miesiąc (22.3%)

Do 2 lat

Nie (18.9%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (13.8%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (39.6%)
Tak - 1 miesiąc (27.6%)
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Powyżej 2 lat

Nie (22.8%)
Tak - powyżej 6 miesięcy (11.1%)
Tak - 2 do 6 miesięcy (40.1%)
Tak - 1 miesiąc (26.1%)

Jak wygląda zatrudnienie w firmach?
Mimo ciężkiej sytuacji, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, za wszelką cenę chcą uniknąć
zwolnień. Niestety już teraz aż 11% firm liczy się z koniecznością redukcji. Patrząc na poszczególne
branże widać, że zwolnienia już ruszyły.

Czy planujesz zwolnienia?

Zastanawiam się (11%)
Już zwalniam (3%)
Nie (28.5%)
Tak (4.9%)
Nie zatrudniam (52.6%)

Umowy o pracę
Marzec był miesiącem, w którym nastąpił niewielki - bo wynoszący 0,6% - spadek zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę. Wiąże się to z jednej strony z okresem wypowiedzeń, z drugiej, z realizacją zobowiązań zatrudnień jeszcze sprzed czasu epidemiii. Sytuacja nie wygląda jednak tak samo w każdej
z branż.
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Branże notujace najwiekszy spadek zatrudnienia

Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (-5.94%)

Informacja i komunikacja (-6.73%)

Działalność profesjonalna, nauka i techniczna (-6.03%)
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Branże na największym plusie zatrudnienia

Transport i gospodarka magazynowa (7.19%)

Przetwórstwo przemysłowe (3.76%)

Pozostała działalność usługowa (5.9%)
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Umowy-zlecenia
Zapowiedzią dalszych spadków jest niewątpliwie sytuacja pracowników, których pożegnać najłatwiej.
W przypadku umów cywilnoprawnych, głównie umów-zleceń, sytuacja wygląda już dużo gorzej.
Poza handlem, gdzie odnotowano 10,8% wzrost zatrudnienia, we wszystkich pozostałych branżach zanotowano potężne spadki. Łącznie spadek zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych był ponad dziesięciokrotnie wyższy niż w przypadku umów o pracę, i w marcu wyniósł 6,32%.
Największe spadki zatrudnienia odnotowała w oparciu o umowy-zlecenia:
•

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (- 21,69%).

•

Pozostała działalność usługowa, co ciekawe w tej branży odnotowano jednocześnie
wzrost zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę, co niewątpliwie odbyło się kosztem umów
cywilnoprawnych (- 20,32%).
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•

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (- 18,17%).

•

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (- 28,15%).

Dane dotyczące zatrudnienia odnoszą się do zmiany ilości pracowników w marcu - do średniej
z poprzednich 14 miesięcy w losowej, reprezentatywnej dla branż grupie 1836 firm.

Administracja i wsparcie (-21.69%)

Pozostała działalność usługowa (-20.32%)

Dział. profesjonalna, nauka i techniczna (-18.17%)

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (-28.15%)
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Jakie nastroje panują wśród przedsiębiorców?
W świetle powyższych wyników, nie dziwi to, że nastroje dalekie są od optymizmu. Choć oczywiście
nie we wszystkich branżach - w e-commerce i IT nie jest tak źle, jak w usługach, czy gastronomii.

Jak obecnie oceniasz nastroje w swojej branży?
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Bardzo dobrze (2.2%)
Dobrze (10%)
Bez zmian (28.2%)
Źle (29%)
Bardzo źle (30.5%)

Branża usługowa
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Turystyka
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Gastronomia
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Bardzo dobrze (13.15%)
Bez zmian (7.89%)
Źle (23.68%)
Bardzo źle (55.26%)

Handel detaliczny
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E-commerce
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Bardzo dobrze (13.24%)
Dobrze (38.14%)
Bez zmian (34%)
Źle (12.29%)
Bardzo źle (2.33%)

Marketing i reklama
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Bardzo dobrze (4.76%)
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Czy według Ciebie obecna sytuacja jest szansą na rozwój?

Nie ma wpływu na rozwój firmy (14.3%)
Poważnym zagrożeniem dla firmy (77.6%)
Szansą na rozwój dla mojej firmy (8.1%)

Mimo opinii, że kryzys mógł być też szansą na rozwój, to w krótkiej perspektywie nie widać, by przedsiębiorcy - nawet ci, działający w zyskującym sektorze e-commerce - podzielali tę wiarę.

E-commerce

Nie ma wpływu na rozwój firmy (23.3%)
Poważnym zagrożeniem dla firmy (60%)
Szansą na rozwój dla mojej firmy (16.7%)
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Trudno się jednak dziwić, skoro wśród największych przeszkód w prowadzeniu firm, wymieniają te
najbardziej podstawowe: ograniczenia w przemieszczaniu się i przekraczaniu granic, ograniczenia
w gastronomii oraz zakaz zgromadzeń i imprez.

Które z wprowadzonych obostrzeń dotykają Twoją firmę najbardziej?

Przemieszczanie się (30.47%)

Zakaz zgromadzeń i imprez (12.47%)

Przekraczanie granic (10.99%)

Edukacja i szkoła (9.09%)
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By przetrwać, przedsiębiorcy, którzy już teraz zdecydowali się ciąć koszty, rezygnują najczęściej
z wynajmowanych lokali (10,4%), redukują wydatki reklamowe (18,6%), co tym samym odbija się na
branży marketingowej, oraz rezygnują z leasingu (8%). Jednak w przypadku 67,2% firm nie było jeszcze potrzeby redukcji wydatków.
Do katastrofizmu przedsiębiorcom jeszcze daleko. Większość ankietowanych przyszłość swojej firmy
ocenia na „trójkę”. Trzeba jednak zauważyć, że skrajnie negatywnych ocen jest więcej niż tych pozytywnych.

a w tych wykresach zielonych, bez podpisów (np. jak oceniasz
przyszłośc swojej formy), to skala się rozkłada tak (od lewej):
bardzo źle, źle, bez zmian, dobrze, bardzo dobrze

Jak oceniasz przyszłość swojej firmy w nadchodzących 3 miesiącach?
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Bardzo dobrze (5.7%)
Dobrze (10.5%)
Bez zmian (35.4%)
Źle (27.4%)
Bardzo źle (21%)

Jak oceniasz przyszłość swojej firmy do końca roku 2020?
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ZUS I PODATKI

Z których form pomocy rządowej korzystają przedsiębiorcy?
Przedsiębiorcy chętnie skorzystali z pomocy dotyczącej ZUS. O zwolnienie ze składek mogli wnioskować za marzec, kwiecień i maj. Aby uzyskać wsparcie, musieli prowadzić działalność przed lutym
2020 r., a przychód z ich działalności (w 1 miesiącu ulgi) nie mógł przekroczyć 15 681 zł.

Czy korzystasz z pomocy rządu dotyczącej składek ZUS?

Mam zamiar (31.3%)
Nie (25%)
Tak (43.7%)
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Branża usługowa

Mam zamiar (33.1%)
Nie (18.3%)
Tak (48.6%)

Turystyka

Mam zamiar (33.9%)
Nie (20.3%)
Tak (45.8%)

Gastronomia

Mam zamiar (43.6%)
Nie (10.9%)
Tak (45.5%)
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Handel detaliczny

Mam zamiar (40.1%)
Nie (20.3%)
Tak (39.6%)

E-commerce

Mam zamiar (12.9%)
Nie (41.9%)
Tak (45.2%)

IT

Mam zamiar (20.2%)
Nie (47.4%)
Tak (32.5%)
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Marketing i reklama

Mam zamiar (25.3%)
Nie (15.2%)
Tak (59.6%)

Jeśli chodzi o pomoc dotyczącą podatków, przedsiębiorcy na razie deklarują wstrzemięźliwość.
Wśród tych form wsparcia, z których skorzystaliby najchętniej, wymieniają obniżenie zaliczek na PIT
i CIT oraz odroczenie terminu dla zeznania podatkowego do 31 maja.

Z których form wsparcia rządu korzystasz?

Odroczenie terminu dla zeznania podatkowego (56%)

Obniżenie zaliczen na PIT i CIT (29.3%)

Umorzenie zaległości podatkowej (21.1%)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (15.07%)
0
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Czy korzystasz z pomocy rządu dotyczącej podatków?

Mam zamiar (24.5%)
Nie (70%)
Tak (5.5%)

Branża usługowa

Mam zamiar (28.3%)
Nie (65.9%)
Tak (5.9%)

Turystyka

Mam zamiar (32.2%)
Nie (59.3%)
Tak (8.5%)
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Gastronomia

Mam zamiar (45.5%)
Nie (50.9%)
Tak (3.6%)

Handel detaliczny

Mam zamiar (25.9%)
Nie (68%)
Tak (6.1%)

E-commerce

Mam zamiar (16.1%)
Nie (80.6%)
Tak (3.2%)
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IT

Mam zamiar (16.6%)
Nie (78.5%)
Tak (5%)

Marketing i reklama

Mam zamiar (24.2%)
Nie (72.7%)
Tak (3%)

Dla przedsiębiorców jest zbyt wcześnie żeby ocenić, jak bardzo kryzys faktycznie się na nich
odbije. Tylko 11,6% ankietowanych deklaruje już teraz, że odliczy stratę podatkową za 2020 rok
od dochodu za 2019 roku. Zaprzecza temu aż 41,2% respondentów, ale prawie połowa liczy się
z taką koniecznością.
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Czy zamierzasz odliczyć stratę podatkową za 2020 r. od dochodu za 2019 r.?

Trudno ocenić (47.1%)
Nie (41.2%)
Tak (11.6%)

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU I INSTYTUCJI

Jak przedsiębiorcy oceniają działania rządu zmierzające do
łagodzenia skutków kryzysu?
Od ogłoszenia pierwszych rządowych propozycji pomocowych minęło już sporo czasu. Niektóre z nich
były szeroko krytykowane i uznawane za niedostateczne lub spóźnione. Nasi ankietowani oceniają
pomoc rządu podobnie. Zdecydowana większość ocenia wsparcie rządu “źle” lub “bardzo źle”.

Jak oceniasz obecną pomoc rządu w walce z gospodarczymi skutkami COVID-19?
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Bardzo dobrze (5.4%)
Dobrze (7.6%)
Neutralnie (22.4%)
Źle (31.9%)
Bardzo źle (32.7%)

Wśród ankietowanych przeważają jednak opinie, że działania rządu są opieszałe i niewystarczające.
Zgadza się to z ogólną narracją powtarzaną w mediach, choć trzeba zaznaczyć, że kolejne odsłony planu
pomocowego są ogłaszane stopniowo i wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądał w wersji ostatecznej.
47

Czy rząd i instytucje mu podwładne mogły działać sprawniej i szybciej?

Nie mam zdania (15.8%)
Nie (7.3%)
Tak (76.9%)

Działań na poziomie samorządów przedsiębiorcy również nie uznają za wystarczające, ponieważ
43,3% - deklaruje, że o nich zwyczajnie nie wie. Jedynie 21,7% przyznaje, że są podejmowane, co
sugeruje, że może tu zawodzić odpowiednia komunikacja.

Czy lokalne władze samorządowe i instytucje im podwładne oferują pomoc niezależnie od
działań rządu (np. obniżka czynszu, podatku od nieruchomości)?

Nie wiem (43.3%)
Nie (35%)
Tak (21.7%)

Komunikacja zasad, na których oferowana jest pomoc, oceniana jest zresztą co najwyżej dostatecznie na każdym poziomie - również rządowym.
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Czy założenia pomocy dla przedsiębiorców są dla Ciebie jasne (np. ustawa, materiały
informacyjne, strony www ZUS)?
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Są bardzo pomocne (5.8%)
Są jasne (14.4%)
Są neutralne (26.6%)
Są niejasne(26.5%)
Stanowią problem (26.8%)

Jak oceniasz komunikację z podmiotami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy?
(np. ZUS, WUP)
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Ponad 50% ankietowanych wskazało, że założenia pomocy rządowej są dla nich niejasne lub stanowią problem. Mają więc kłopot ze zrozumieniem zasad samej ustawy pomocowej, jak również z materiałami, które mają ją objaśniać.
Dużym problemem jest również komunikacja z podmiotami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia. Ponad połowa badanych ocenia ją źle lub bardzo źle. Negatywna ocena może być spowodowana
ogólnym zamieszaniem panującym np. przy składaniu wniosków o wsparcie, zwłaszcza w początkowej fazie. Bardzo niekorzystnie wypada tutaj ZUS, którego merytoryczność oceniono źle lub bardzo
źle w ponad 50%. Nieco lepiej wypada komunikacja w wykonaniu Urzędu Skarbowego, którą najwięcej
osób ocenia neutralnie.
W ocenie działań ZUS pojawiały się również takie opinie:
„Cała rzesza pracowników ZUS siedzi w domu (na urlopie, opiece, pracuje zdalnie lub w innej formie).
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Nieliczni, którzy pracują i tak są niedostępni (zakład ZUS jest zamknięty), a na całą Polskę jest jeden nr
telefonu, pod który dzwoniąc jestem np. 235 w kolejce oczekujących na połączenie – absurd”.
„Możesz skorzystać z PUE ZUS i załatwić wszystko przez internet, no jeśli już masz PUE ZUS, bo jeśli
nie masz, a masz spółkę, to musisz wypisać sobie upoważnienie na siebie, dostarczyć do ZUS żeby
przyznali Ci dostęp, bo przecież jesteś przedsiębiorcą (czytaj złodziejem), więc ZUS musi stwierdzić, że
Ty to Ty. Przecież jakbyś wysłał to upoważnienie przez i podpisał przez gov.puap podpisem bezpiecznym to byłoby za prosto. I tak całe życie utrudniacie a tych anomalii można mnożyć. Nie piszę o samej
pomocy, czy ona dobra czy zła, czy Państwo Polskie stać na więcej, czy mniej, ale o absurdach na każdym kroku, 170 stron instrukcji do ustawy, która ma tyle samo. W dobie kryzysu faktycznie nie mamy co
robić i mamy sporo czasu na czytanie i analizy”.

Jak trudne było uzyskanie informacji w ZUS?
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Jak oceniasz poziom merytoryczny wsparcia ze strony ZUS?
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Bardzo dobrze (4.8%)
Dobrze (12.9%)
Neutralnie (30.3%)
Źle (26.4%)
Bardzo źle (25.6%)

Jak trudne było uzyskanie informacji w US?
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Jak oceniasz poziom merytoryczny wsparcia ze strony US?
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To z kolei nie budzi zaufania. Przedsiębiorcy obawiają się, że złożenie wniosku o pomoc odbije się na
nich negatywnie i będzie skutkowało jakąś formą rządowych „represji” (np. w postaci szczegółowych
kontroli skarbowych). A to oznacza, że do niepewności związanej z ogólną sytuacją, dochodzi ta,
związana z formą pomocy, która faktycznie im się należy. Istnieje również obawa o to, czy wszystkie
instytucje będą tak samo interpretowały ustalane w pośpiechu przepisy.
Zaufania przedsiębiorców do instytucji udzielających pomocy zapewne nie poprawi także zapowiedź
planowanych kontroli ZUS, w celu ustalenia, czy firmy sztucznie nie zaniżają obrotów.
Kontrole te zapowiedział Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski:
“Należy pamiętać, że warunki, które musi spełnić wnioskodawca są do sprawdzenia. W przypadku osób
samozatrudnionych i wykonujących umowy cywilnoprawne, przekazane dane można weryfikować we
współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Dodatkowo w przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, wraz z wnioskiem otrzymujemy kopię umowy oraz odpowiednie oświadczenie zleceniodawcy lub zamawiającego usługę”.
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ów (np. jak oceniasz
ada tak (od lewej):
dobrze

Czy obawiasz się, że złożenie wniosku o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej będzie
się wiązało z jakąś formą represji (np. kontrola skarbowa, inspekcja PIP)?

Trochę się tego obawiam (31.7%)
Nie mam zdania (17%)
Nie (17.4%)
Tak (33.9%)

Dodatkowo, większość przedsiębiorców uważa, że oferowaną dzisiaj pomoc, sfinansują sami - prędzej
czy później. Powód? Spodziewają się podwyżki, zarówno podatków, jak i składek na ZUS.

Czy w związku z potrzebą sfinansowania tarczy antykryzysowej spodziewasz się podwyżki
podatków i składek ZUS?

Nie wiem (22.3%)
Nie (9.8%)
Tak (67.9%)

Większość spodziewa się więc, że podejmowane działania nie będą wystarczające, by recesja okazała
się jedynie krótkotrwałym zjawiskiem. Szacują, że rok - albo nawet i dwa - potrwa wychodzenie
z nieuchronnego załamania, i w tym czasie lepiej nie liczyć na zewnętrzną pomoc.
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Patrząc przez pryzmat zaproponowanej pomocy oraz sytuację w innych krajach - jak
długiej recesji się spodziewasz?

To tylko krótkorwałe problemy,
do wakacji (6%)

Do roku (36%)
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Powyżej 2 lat (22.7%)
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W to, że rządowa pomoc będzie miała znaczący wpływ na wyprostowanie sytuacji gospodarczej wierzy jedynie 12,5% respondentów.

Czy Twoim zdaniem działania rządu pomogą wyprowadzić sytuację
w gospodarce na prostą?

Nie wiem (34.4%)
Nie (53.1%)
Tak (12.5%)
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PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonego badania wyłania się ponury obraz małych i średnich firm w Polsce.
Nastroje spowodowane COVID-19 nie napawają optymizmem naszych przedsiębiorców.
Prawie wszyscy borykają się z problemami związanymi np. ze spadkiem zamówień czy utratą
kontrahentów. To z kolei nie wpływa dobrze na postrzeganie przyszłości i nastroje w branżach.
Zdecydowana większość firm deklaruje spadek zysków na koniec roku, choć trzeba zaznaczyć,
że są tu wyjątki, np. branża IT.
Wszystkie z badanych przez branż, zostały dotknięte gospodarczymi skutkami koronawirusa.
Ale nie wszystkie radzą sobie źle. W kwietniu branża e-commerce zanotowała ponad 47% wzrost
sprzedaży.
Wydaje się również, że w tej wyjątkowej sytuacji nie sprawdzają się rozwiązania rządu.
Ponad połowa badanych negatywnie ocenia jego działania. Ankietowani zwracają również uwagę
na problemy w komunikacji z podmiotami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia (np. ZUS).
Kłopotem jest również zrozumienie samych zasad, na jakich pomoc jest udzielana.
Większość przedsiębiorców spodziewa się podwyżek podatków spowodowanych sfinansowaniem
tarczy antykryzysowej. Obawiają się również kontroli w związku z uzyskaną pomocą, co pokazuje
brak zaufania do państwowych instytucji.
Stosunek właścicieli firm, do działań rządu najlepiej oddają cytaty z pytań otwartych:
„Chcę aby pozwolili mi pracować i sama zarobię, a nie wymyślali obostrzenia, i straszne mandaty które
wystraszyły mi klientów”.
„Chcę umorzenia podatku dochodowego, umorzenia podatku VAT – zdecydowanie więcej by to dało niż
ZUS czy inne pomysły rządu”.
Dziękujemy wszystkim za udział w badaniu i życzymy dużo wytrwałości w tym trudnym czasie.
Zespół ifirma.pl
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