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Nota metodologiczna

Badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna w dniach 8 - 14 kwietnia 2020 roku, na ogólnopolskiej próbie
przedsiębiorców MSP (N=566). Metoda: CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview)
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Nastrój i koniunktura gospodarcza:
Nastroje wśród przedsiębiorców są negatywne ponieważ aż 76% z nich martwi
się obecną sytuacją epidemii koronawirusa, 18% w obecnej sytuacji nie ma
obaw ani zmartwień (co ciekawe tylko 5% z tej grupy nie martwi się w ogóle).
Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w większości
negatywnie oceniają obecną koniunkturę gospodarczą (62%). 25% pozytywnie
ocenia ją pozytywnie, a 13% nie ma jasnej oceny aktualnej sytuacji.
Sektor MSP przewiduje pogorszenie się koniunktury gospodarczej, aż 85%
przedsiębiorców jest tego zdania, natomiast tylko 15% przewiduje polepszenie
lub brak zmiany w najbliższym półroczu.
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Kondycja firmy:
65% przedsiębiorców z sektora MSP deklaruje, że epidemia już pogorszyła
działalność i kondycję ich firm. 30% deklaruje, że epidemia nie wpłynęła istotnie na
funkcjonowanie firm. 
Aktualnie 45% przedsiębiorców negatywnie ocenia kondycję swojej firmy, a 39%
pozytywnie. Jednak już zdecydowana większość, bo 58% przewiduje pogorszenie
kondycji firmy na koniec 3-ego kwartału tego roku, 33% nie przewiduje istotnych
zmian.

Najczęściej na możliwość pogorszenia się kondycji firmy na koniec 3-ego kwartału tego
roku wskazują przedsiębiorcy z dużych miast liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców.

19% firm zwolniło pracowników w związku z epidemią, a 23% firm planuje zwolnienia
pracowników w najbliższym czasie.
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Tarcza antykryzysowa:
Większość przedsiębiorców negatywnie ocenia tarczę antykryzysową (55%),
28% pozytywnie natomiast 17% nie ma jeszcze zdania w tym temacie.

Najgorzej tarczę antykryzysową oceniają przedsiębiorcy najmniejsi, 
zatrudniający do 9-ciu pracowników.

Co więcej, większość badanych ocenia, że tarcza antykryzysowa nie będzie
skuteczna (58%), tylko 26% przewiduje jej skuteczność.
Najważniejszymi zmianami do wprowadzenia w świetle zmian na rynku pracy
spowodowanych epidemią koronawirusa przedsiębiorcy uważają obniżenie
pozapłacowych kosztów pracy (65%), uelastycznienie kodeksu pracy (34%),
zahamowanie podwyżek płacy minimalnej (30%), zwiększenie środków na
podnoszenie kompetencji pracowników (19%) oraz przyspieszenie procedur
zatrudniania cudzoziemców (10%).

Wyniki badania 3/3



Nastrój i koniunktura gospodarcza



8

Jak ogólnie rzecz biorąc czujesz się w obecnej sytuacji związanej
z epidemią koronawirusa?

w ogóle się nie obawiam i nie martwię raczej się obawiam i martwię trudno powiedzieć
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 76% martwi się obecną sytuacją epidemii i ma obawy 
 18% w obecnej sytuacji nie ma obaw ani zmartwień 

Najbardziej martwią się przedsiębiorcy najmniejsi zatrudniający do 9-ciu pracowników.
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Jak oceniasz obecną koniunkturę gospodarczą w Polsce? 

0,32 0,3

0,2
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 62% negatywnie ocenia obecną koniunkturę gospodarczą
 25% pozytywnie ocenia obecną koniunkturę gospodarczą

Najgorsze oceny obecnej koniunktury występują wśród przedsiębiorców w wieku od 45 lat wzwyż oraz
mieszkających w wielkich miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.
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Jaka według Ciebie będzie koniunktura gospodarcza w Polsce w
ciągu najbliższych 6-ciu miesięcy?
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 85% przewiduje pogorszenie koniunktury gospodarczej
 15% przewiduje polepszenie lub brak zmiany w najbliższym półroczu

Największego pogorszenia koniunktury oczekują przedsiębiorcy w wieku od 35 lat wzwyż oraz
mieszkający w wielkich miastach powyżej 500 tys. mieszkańców
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Czy epidemia koronawirusa miała dotychczas wpływ działalność i
kondycję Twojej firmy?

zdecydowanie pogorszyła kondycję firmy nie miała wpływu zdecydowanie poprawiła kondycję firmy
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 Dla 65% epidemia pogorszyła działalność i kondycję firmy
 Dla 30% epidemia nie miała na razie wpływu 

Najczęściej na zdecydowane pogorszenie kondycji firmy w wyniku epidemii narzekają
przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające do 9-ciu pracowników.
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 58% przewiduje pogorszenie kondycji firmy
 33% nie przewiduje istotnych zmian

Jak oceniasz obecną kondycję Twojej firmy?
Jak oceniasz – jaka będzie kondycja Twojej firmy na koniec 3-ego

kwartału tego roku?
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 45% negatywnie ocenia kondycję firmy
 39% pozytywnie ocenia kondycję firmy
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Zwolnienia pracowników

19%

81%

Tak Nie

Czy w Twojej firmie zwolniono pracowników ze
względu na sytuację rynkową związaną z
epidemią koronawirusa?

Czy w najbliższym czasie w Twojej firmie są planowane
zwolnienia pracowników ze względu na sytuację rynkową
związaną z epidemią koronawirusa?

23%

77%

Tak Nie

 19% firm zwolniło pracowników w związku z epidemią
 23% firm planuje zwolnienia pracowników
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Jak oceniasz tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców
przygotowaną przez polski rząd?

0,27 0,28

0,2

0,08

0,17

 55% negatywnie ocenia tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców 
 28% pozytywnie ocenia tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców 

Najgorzej tarczę antykryzysową oceniają przedsiębiorcy najmniejsi,  zatrudniający do 9-ciu pracowników.
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Czy według Ciebie tarcza antykryzysową przygotowana przez
polski rząd będzie skuteczna?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

0,26

0,32

0,19

0,07

0,16

 58% ocenia, że tarcza antykryzysowa nie będzie skuteczna
 26% przewiduje skuteczność tarczy antykryzysowej

Najbardziej sceptyczni są przedsiębiorcy z wielkich miast powyżej 500 tys. mieszkańców praz
przedsiębiorcy najmniejsi zatrudniający do 9-ciu pracowników.
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Wprowadzenie których z poniższych zmian uważasz za
konieczne w świetle zmian na rynku pracy spowodowanych

epidemią koronawirusa?

inne 

przyspieszenie procedur zatrudniania cudzoziemców

zwiększenie środków na podnoszenie kompetencji pracowników

zahamowanie podwyżek płacy minimalnej

uelastycznienie kodeksu pracy

obniżenie pozapłacowych kosztów pracy

0,03

0,1

0,19

0,3

0,34

0,65

Na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy najczęściej wskazują przedsiębiorcy z wielkich miast powyżej 500 tys.
mieszkańców.



ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
ul. Nowy Świat 33
00-029  Warszawa

tel.: 22-826-08-31; email: biuro@zpp.net.pl
www.zpp.net.pl
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