Wyniki i wnioski z ankiety Związku Rzemiosła Polskiego
“Koronawirus - sytuacja zakładów rzemieślniczych”
Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna wymaga uruchomienia nadzwyczajnych
instrumentów wspierających przedsiębiorców. Związek Rzemiosła Polskiego, aby
skutecznie reprezentować interesy zakładów rzemieślniczych wobec Rządu RP,
przeprowadził wśród rzemieślników ankietę na temat obecnej sytuacji w mikro i małych
przedsiębiorstwach zrzeszonych w organizacjach rzemiosła na terenie całego kraju.
W ankiecie wzięło udział 600 zakładów rzemieślniczych, w zdecydowanej większości o
profilu usługowym, z dominującą liczbą salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych
oraz warsztatów samochodowych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi ankietowych
pojawia się wyraźna tendencja, że im mniejsza firma, tym gorzej przedstawia się
sytuacja finansowa i bardziej pesymistyczne panują w niej nastroje. Wyjątkiem są tutaj
zamierzenia w zakresie zwolnień pracowników, dość dużo większych firm planuje
zwolnienia pow. 10 pracowników, ale dlatego, że koszty pracownicze, to główny koszt
stały, który większe firmy chcą możliwe szybko ograniczyć.

Nastroje dotyczące przyszłości firmy

Ponad połowa rzemieślników (53.2 proc.) przetrwanie kryzysu uzależnia od jego
długości. Większość badanych nie odnotowała jeszcze strat lub dotychczasowe
zadłużenie na dzień dzisiejszy nie zagraża istnieniu firmy. Ze względu na
nieprzewidywalność sytuacji oraz trudności z przewidzeniem, jak w kolejnych
tygodniach będzie rozwijać się epidemia i związany z nią stan wyjątkowy, prawie
wszyscy rzemieślnicy zaznaczają, że trudno jest określić, jak sytuacja firmy będzie
wyglądała w kwietniu.

45.3 proc. ankietowanych już dziś bardzo źle ocenia sytuację swojej firmy i obawia się,
że nie przetrwa kryzysu.

Wielkość zatrudnienia

Wśród 600 ankietowanych 72.6 proc. stanowią zakłady rzemieślnicze zatrudniające do
9 osób (w tym również uczniów), a 13.1 proc. firmy, które zatrudnieniają do 49
pracowników. Wśród badanych jedynie 0.9 proc przedsiębiorców prowadzi zakłady
zatrudniające do 250 osób. 8 proc. badanych prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą.

Przewidywania redukcji zatrudnienia

W tej części ankiety uczestniczyło 581 firm, w tym 360 osób odpowiedziało, że
przewiduje zwolnienia pracowników, ale z tego 57 nie miało jeszcze wyrobionego

poglądu ilu to będzie pracowników, a 169 osób stwierdziło, że na razie nie przewiduje
redukcji kadrowych.
W ujęciu procentowym 62.1 proc. przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia.
Zwolnień nie planuje 29 proc. ankietowanych. Niewielki procent badanych (8 proc.)
wyraża nadzieję, że nie będzie musiała zwalniać pracowników ani uczniów, choć o tym,
czy firmę czeka redukcja zatrudnienia, zadecydują najbliższe tygodnie.
Redukcja zatrudnienia w liczbach
Redukcja zatrudnienia w liczbach
Spośród 303 ankietowanych, którzy potwierdzili redukcję zatrudnienia:
24 ankietowanych - pow.10 osób
99 ankietowanych - 1 osobę
91 ankietowanych - 2 osoby
38 ankietowanych - 3 osoby
21 ankietowanych - 4 osoby
19 ankietowanych - 5 osób
6 ankietowanych - 6 osób
4 ankietowanych - 7 osób
1 ankietowany - 8 osób

Niepokojące wydaje się, że spośród 303 pracodawców, którzy podali liczbę
planowanych zwolnień pracowniczych, aż 24 firmy planują zwolnienia powyżej 10
pracowników. Mając na uwadze, że ankieta była przeprowadzana wśród zakładów
rzemieślniczych, gdzie średnia zatrudnienia jest generalnie niższa, niż w innych

grupach przedsiębiorców – oznacza to, że w dużej mierze w pierwszej kolejności skutki
kryzysu dotkną zakłady silniejsze ekonomicznie, z dość dużym jak, na realia rzemiosła
zatrudnieniem. Wynika to zapewne z tego, że koszty zatrudnienia, szczególnie w
usługach, są głównym stałym kosztem firmy. Najwięcej firm (63 proc.) sygnalizuje, że
zamierza zwolnić od 1 do 2 pracowników, co odpowiada realiom średniej zatrudnienia w
rzemieślniczych zakładach usługowych.

Pomoc Rządu RP a redukcja zatrudnienia
Na pytanie, czy bez pomocy Rządu RP firma jest w stanie przetrwać kryzys, 84.8 proc.
badanych (498 osób) odpowiedziało negatywnie. Jedynie 6 proc. przedsiębiorców (35
osób) zachowało optymizm i widzi szansę dla swojego zakładu nawet bez wsparcia
Rządu RP. Niewielu więcej, bo 38 rzemieślników nie umie na razie przewidzieć skutków
kryzysu.
Wielu przedsiębiorców korzysta z oszczędności własnych i najbliższej rodziny lub liczy
się z tym, że okres kwarantanny zakończy z długami. Losy firm zależą przede
wszystkim od czasu trwania stanu epidemii, więc rzemieślnicy nie są w stanie w dniu
dzisiejszym przewidzieć, czy będą zmuszeni zamknąć zakład. Przy pomocy Rządu RP i
redukcji zatrudnienia jest nadzieja, że przetrwają, choć wielu badanych wyraziła
wątpliwość, czy nadchodzące tygodnie nie przyniosą drastycznego pogorszenia sytuacji
finansowej firmy.
Ankietowani
W przeciągu jakiego czasu pomoc Rządu RP powinna zostać udzielona, aby Pani/Pana
firmie nie groziło zamknięcie?
Natychmiast - 3.2 proc. badanych
Do dwóch tygodni - 44 proc. badanych
Do trzech tygodni - 18.3 proc. badanych
Do czterech tygodni - 18.7 proc. badanych
Dłużej niż miesiąc - 14.1 proc. Badanych
Z odpowiedzi wynika, że przedsiębiorcy realnie oceniają możliwości pomocy ze strony
Rządu RP. Natychmiastowej pomocy oczekuje tylko 3,2 proc. badanych. Jednak
zdecydowanie liczą na szybką pomoc, w ciągu 2 tygodni, tych oczekiwań jest najwięcej.

Pomoc Rządu RP a redukcja zatrudnienia
Pomoc w wysokości 2000 zł na pracownika powstrzyma konieczność redukcji
zatrudnienia w 51 proc. firmach. Jedynie 11.3 proc. ankietowanych uważa, że
zaproponowane wsparcie nie uchroni ich firmy przez kryzysem. Jedna trzecia badanych
(33.9 proc.) przyznała, że pomoc tylko częściowo pokryje comiesięczne koszty
utrzymania załogi i firma będzie musiała brać pod uwagę redukcję zatrudnienia.
Te odpowiedzi wskazują również na realistyczne oczekiwania większości pracodawców,
co do wysokości pomocy. Tylko dla ponad połowy badanych kwota 2000 zł na
pracownika objętego przestojem ekonomicznym wydaje się być wystarczająca, aby
uchronić go przed zwolnieniami.

Opóźnienia w płatnościach za dostawy towarów i usług
58.9 proc. rzemieślników już odnotowała straty (w tym przewidywanie opóźnień z
nastaniem kwietnia oraz brak klientów i zamknięcie zakładów, więc brak dochodów,
które zwiększą zadłużenie).
34.8 proc. ankietowanych nie odczuła jeszcze skutków kryzysu (z zastrzeżeniem, że
zadłużenie pojawi się z chwilą nastania nowego miesiąca).

Metryczka
Rozmieszczenie zakładów rzemieślniczych:
dolnośląskie - 27
kujawsko-pomorskie - 37
lubelskie - 24
lubuskie - 3
łódzkie - 52
małopolskie - 54
mazowieckie - 59
opolskie - 47
podkarpackie -21
podlaskie - 6
pomorskie - 18
śląskie - 84
świętokrzyskie - 5
warmińsko-mazurskie - 56
wielkopolskie - 95
zachodniopomorskie - 5
Ankietowani reprezentowali poniższe branże:
fryzjerska i kosmetyczna (w tym barberzy), budowlana, spożywcza, gastronomiczna,
piekarniczo-cukiernicza, metalowa, stolarska (w tym produkcja mebli), krawiecka,
motoryzacyjna (w tym blacharstwo i lakiernictwo), kominiarska, optyczna, kaletnicza,
ślusarska, instalacje sanitarne, elektryczna, rzemiosło artystyczne, hydrauliczna,
fotograficzna, odlewnicza, kowalska oraz usługi i produkcja.

