Skala zagrożenia polskich firm blokadą gospodarczą
związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa

Raport z badania opinii przedsiębiorców
Fundacja Firmy Rodzinne
Poznań/Warszawa 18 marca 2020

W niecałe siedem godzin
zebraliśmy odpowiedzi
od ponad 900 polskich przedsiębiorców
Niniejsza prezentacja zawiera najważniejsze wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego na próbie 911 przedsiębiorców za pośrednictwem ankiety internetowej.
Badanie zostało przeprowadzone w dniu 17 marca 2020 r. w godz. 15:00-21:00.
Próba nie była dobierana w sposób zapewniający reprezentatywność danych, natomiast z
dane metryczkowe pokazują, że dane są przekrojowe dla róznych grup przedsiębiorstw i
regionów Ich funkcjonowania.

Zapytaliśmy firmy różnej wielkości
– od mikro do dużych, ze wszystkich województw
Wielkość firm ankietowanych przedsiębiorców?
(licząc umowy o pracę i umowy zlecenia)
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Kluczowe wnioski

Dla 83% przedsiębiorców firma jest jedynym
źródłem utrzymania ich rodziny
Czy Twoja firma jest jedynym źródłem utrzymania rodziny?
(N=909)
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Ponad połowa firm nie przetrzyma dłużej niż
miesiąc bez zwalniania pracowników
Ile czasu może Twoja firma przeczekać bez zwalniania
ludzi zanim skończą się pieniądze? (N=909)
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Jeśli stan epidemii i blokada gospodarcza potrwają
do kwietnia prawie podwoi się liczba firm, które będą
zmuszone zwolnić wszystkich pracowników
Jaki procent pracowników będzie zwolniony w firmie jeśli stan
epidemii będzie trwać…
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60% firm nie jest w stanie dostarczyć swoich
produktów i/lub usług bez kontaktu z klientami
Czy firma ma możliwość dostarczać swoje
produkty i / lub usługi bez bezpośredniego
kontaktu z klientem? (N=906)
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Najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców co
do pomocy ze strony państwa
Jaki rodzaj pomocy państwowej będzie w obecnej sytuacji najbardziej
efektywny z Twojego punktu widzenia? (wybierz trzy najlepsze) (N=911)
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Fundacja Firmy Rodzinne rekomenduje na podstawie
wyników badania podjęcie szybkich działań związanych ze
zmniejszeniem obciążenia przedsiębiorców daninami
publicznymi.
Większość przedsiębiorców uważa, że ich sytuację
poprawiłoby zwolnienie ze składek ZUS, następnie
podatków, a także dofinansowanie do wynagrodzeń.
Co do tego ostatniego postulatu – kluczowe jest przejęcie
przez ZUS kosztu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom
będącym na zwolnieniu chorobowym już od pierwszego
dnia, a nie dopiero po 33 dniach, jak jest obecnie.
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