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Gospodarcze skutki przeciwdziałania epidemii COVID-19 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kwietniu na próbie 410 przedsiębiorstw przemysłu 
przetwórczego, budowlanych i handlowych 

 
Wprowadzenie obostrzeń w ruchu gospodarczym w następstwie wybuchu epidemii COVID-19 wywołało 
potężny wstrząs. Zaledwie 9% ankietowanych przedsiębiorstw nie odczuło negatywnych skutków restrykcji, 
a co czwarte uznało je za dotkliwe (Rys. 1). Najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa handlowe. Tylko 7% 
z nich nie odnotowało negatywnych skutków wprowadzonych przez rząd ograniczeń, a dla jednej trzeciej są 
one dotkliwe. W mniejszym stopniu kryzys dotknął zakłady budowlane – 22% z nich uznało skutki obostrzeń 
za dotkliwe – i przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego, spośród których 11% nie odczuło negatywnych 
konsekwencji przeciwdziałania epidemii. 
 

 
Rys. 1. Negatywne skutki pandemii 

 
Kryzys objawił się spadkiem wartości podstawowych mierników aktywności gospodarczej: produkcji 
i wykorzystania mocy produkcyjnych, sprzedaży, zamówień, inwestycji, cen oraz – w nieco mniejszym stopniu 
– zatrudnienia. Spadek wielkości sprzedaży i cen silnie odbił się na sytuacji finansowej przedsiębiorstw. 
Wartości wskaźników koniunktury, w sposób syntetyczny przedstawiających sytuację w badanych działach 
gospodarki, osiągnęły historyczne minima. Równie złej sytuacji w przemyśle przetwórczym, budownictwie 
i handlu nie zanotowano podczas żadnego z kryzysów, które wystąpiły w ciągu ostatnich ponad 20 lat. 
W reakcji na utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i wynikający z nich spadek przychodów 
firmy przede wszystkim tną koszty pozapracownicze (52% ankietowanych) i skracają czas pracy (50%) 
(Rys. 2). W 27% ankietowanych przedsiębiorstw obniżono lub planuje się obniżyć wynagrodzenia 
pracowników, a co piąte zwalnia pracowników. Skrócenie czasu pracy, obniżenie kosztów pozapracowniczych 
i zmniejszenie zatrudnienia to działania podejmowane w pierwszej kolejności przez przedsiębiorstwa 
handlowe (odpowiednio: 63%, 52% i 29% z nich). Zakłady budowlane i przemysłowe przede wszystkim starają 
się zmniejszyć koszty pozapracownicze (odpowiednio: 51% i 53%), w dalszej kolejności dokonując zmian 
w zatrudnieniu przez skrócenie czasu pracy (46% i 47%), obniżenie wynagrodzeń (po 29%) i zwolnienia 
pracowników (22% i 17%). Te różnice między przedsiębiorstwami handlowymi a produkcyjnymi wynikają, po 
pierwsze, z faktu, iż zróżnicowanie i poziom kwalifikacji pracowników są większe w budownictwie i przemyśle, 
co pociąga za sobą wyższe koszty ich zatrudnienia i zniechęca do bardziej radykalnych posunięć w zakresie 
restrukturyzacji zatrudnienia, zwłaszcza jeśli przewiduje się, że spadek wielkości produkcji jest przejściowy. Po 
drugie, jak wspomniano, kryzys w mniejszym stopniu, przynajmniej na dotychczasowym etapie, dotknął 
produkcji, a w większym handlu. W konsekwencji działaniom kryzysowym, które w budownictwie i przemyśle 
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przetwórczym okazały się niemal wystarczające, w handlu w większym stopniu towarzyszą drastyczne kroki 
podejmowane przez firmy w celu podtrzymania działalności. 

 

 

Rys. 2. Działania kryzysowe podejmowane w przedsiębiorstwach 
 

Firmy oczekują od rządu przede wszystkim podjęcia działań, które obniżą koszty ich działalności, tj.: 
zawieszenia poboru składek na fundusze zarządzane przez ZUS i wpłat do PPK (68% badanych), ulg 
podatkowych (54%) i dopłat do wynagrodzeń (47%) (Rys. 3). Co piąte przedsiębiorstwo deklaruje potrzebę 
uzyskania nieoprocentowanej lub niskooprocentowanej pożyczki. Najmniejsze zainteresowanie ankietowani 
wyrażają gwarancjami kredytowymi (zaledwie 8% wskazań). I w tym względzie zakłady budowlane, handlowe 
i przemysłowe różnią się od siebie. Na zawieszenie wpłat do ZUS i PPK liczą głównie przedsiębiorstwa 
zajmujące się handlem (74% z nich), a najmniejsze znaczenie ma to dla producentów wyrobów 
przemysłowych (63%), którzy niemal w równym stopniu (57%) oczekują od państwa przyznania ulg 
w podatkach. W najmniejszym stopniu zainteresowanie ulgami wykazują firmy budowlane (49% z nich). One 
najbardziej spośród badanych przedsiębiorstw liczą na dopłaty do wynagrodzeń (53% zakładów 
budowlanych). Firmy handlowe, w których, jak wspomniano, skala zwolnień pracowników jest największa, są 
najmniej zainteresowane dopłatami do wynagrodzeń (40% z nich) i gwarancjami kredytowymi (jedynie 2%). 
Najbardziej na gwarancje kredytowe liczą zakłady budowlane (14% z nich). 
 

 
Rys. 3. Oczekiwane przez przedsiębiorstwa wsparcie 
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