Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych
na podstawie ankiety Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Panująca od marca 2020 roku epidemia koronawirusa w Polsce popchnęła wielu
przedsiębiorców nad skraj przepaści – przedsiębiorcy z dnia na dzień stracili
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zdobywania jakichkolwiek
środków do życia. Do katowickiej Izby Rzemieślniczej, od samego początku wprowadzania
obostrzeń, docierały dramatyczne głosy rzemieślników, informujące o ich pogarszającej się
sytuacji. W odpowiedzi na apele rzemieślników z prośbą o pomoc, katowicka Izba Rzemieślnicza
wykonała szereg działań, m.in. przeprowadziła badanie Analiza wpływu pandemii COVID-19 na
stan firm rzemieślniczych.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-9 maja 2020 roku, metodą CAPI (badanie
ankietowe wspomagane komputerowo), wzięło w nim udział 72 uczestników (rzemieślników,
przedsiębiorców, właścicieli firm sektora MŚP w województwie śląskim). Większość uczestników
badania, reprezentuje firmy najmniejsze, zatrudniające od 1 do 9 pracowników (69,4%), wśród
dominujących branż znalazła się branża fryzjerska, optyczna, spożywcza, budowlana. W
ankiecie udział wzięli również przedstawiciele branż fotograficznej, motoryzacyjnej,
gastronomicznej i hotelarskiej, produkcyjnej, krawieckiej, metalowej oraz meblowej.

77,8% uczestników badania oceniło ogólną kondycję swojej firmy przed pandemią
COVID-19 w 2020 roku dobrze lub bardzo dobrze (ocena 7-10 w skali 1-10), natomiast 79,1%
określiła, że aktualna sytuacja firmy, wynikająca z pandemii COVID-19 jest bardzo zła lub
zła (ocena 1-4 w skali 1-10). 93,1% ankietowanych negatywnie oceniło wpływ epidemii na
funkcjonowanie ich firmy.

72,3% ankietowanych oceniło aktualną kondycję swojej branży jako bardzo złą lub złą
(ocena 1-4 w skali 1-10), natomiast 77,7% respondentów oceniło aktualną kondycję polskiej
gospodarki jako złą lub bardzo złą (ocena 1-4 w skali 1-10). Żaden z respondentów nie ocenił
aktualnej sytuacji jako bardzo dobrej (0 odpowiedzi w przedziale 9-10).

Zapytani o uzyskaną pomoc rządową, w ramach m.in. Tarczy Antykryzysowej, 80,6%
respondentów przyznało, że skorzystało ze zwolnienia z płatności składek ZUS na 3 miesiące,
jednak tylko 31,9% rzemieślników, przedsiębiorców otrzymało jakąkolwiek pomoc finansową
(np. Mikropożyczkę w wysokości do 5000,00 zł). 72,2% osób ankietowanych oceniło działania
rządu podjęte w celu zwalczania gospodarczych skutków pandemii bardzo źle lub źle.

Wśród najczęstszych przyczyn trudności prowadzonej działaności gospodarczej,
ankietowani wymienili:
• spadek popytu (75%)
• zawieszenie działalności na skutek wprowadzonych ograniczeń administracyjnych (50%)
• opóźnienia w płatnościach od klientów (40,3%)
• nieobecność pracowników (np. związana z korzystaniem z dodatkowego zasiłku
opiekuńczego) (36,1%)
Zapytani o przewidywane trudności w związku z pandemią COVID-19 w przyszłości,
ankietowani najczęściej wymieniali m.in.:
• opóźnienia lub anulowanie zamówień dokonywanych przez klientów (50%)
• zmniejszenie produkcji (48,6%)
• uruchomienie wsparcia finansowego dostępnego komercyjnie (37,5%)
• opóźnienia w płatnościach do klientów (36,1%)
• obniżenie pensji pracowników (33,3%) i redukcja zatrudnienia (30,6%)

Przychody w bieżącym miesiącu w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 roku
spadły w przypadku 93,1% ankietowanych, niższy wynik finansowany odnotowało 92,8%
respondentów. Pomimo tego, 45,8% ankietowanych nie planuje redukcji zatrudnienia (zatrudnienie
w firmie w bieżącym miesiącu bez zmian w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 roku).
Chęć zwiększenia zatrudnienia zadeklarowało 4,2% ankietowanych osób. Największa grupa
(49,9%) odpowiedziała, że zatrudnienie w ich firmie zostanie w najbliższych tygodniach
redukowane.
Około 1/3 osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że jest w stanie zachować płynność
finansową od 1 do 3 miesięcy, dla 25% ten okres wynosi maksymalnie 1 miesiąc, ale 13,9% firm
w chwili badania już utraciło płynność finansową.

Wśród najbardziej pomocnych propozycji Tarczy Antykryzysowej rzemieślnicy oraz
przedsiębiorcy województwa śląskiego wymienili:
• zwolnienie z płatności ZUS na 3 miesiące (94,4%)
• przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych
wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 roku (26,4%)
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń / prowadzenia działalności na podstawie
umowy ze starostą (wsparcie postojowe) (26,4%)
• dopłaty do pensji pracowników w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia w razie
obniżenia wymiaru czasu pracy (20,8%)
• dopłaty do pensji pracowników za czas przestoju ekonomicznego w wysokości 50% pensji
minimalnej (20,8%)
• obniżenie o 90% czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki
obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania (20,8%)
Ankietowani napotkali również problemy przy wnioskowaniu o pomoc przewidzianą w
Tarczy Antykryzysowej:
• niejasność przepisów (58,6%)
• nadmiar biurokracji (58,6%)
• uznaniowość decyzji (31,4%)
• brak wsparcia ze strony urzędników (24,3%)

