
CLIMMAR COVID-19 
SURVEY

• Cel: szybka ocena sytuacji COVID-19 wśród dealerów maszyn w Europie

• Czas trwania: badanie przeprowadzono w dniach 8–29 maja 2020 r

• Udział: w badaniu wzięło udział 14 krajów

• Odpowiedzi: w sumie 660 firm dealerskich odpowiedziało na ankietę



CLIMMAR COVID-19 
SURVEY

PART 1: Porównanie wyników w poszczególnych krajach



Których segmentów dotyczy główna działalność Twojej firmy?

Maszyny rolnicze

Maszyny do hodowli zwierząt

Maszyny ogrodnicze

Maszyny budowlane i do transportu materiałów

Maszyny do winnic

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Ilu pracowników zatrudnionych jest w Twojej firmie (pełne etaty)?

1-5 pracowników

5–10 pracowników

10-20 pracowników

20-30 pracowników

Ponad 30 pracowników

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectioncea658a38603fad33003?pbi_source=PowerPoint


Czy obecnie odczuwasz konsekwencje kryzysu COVID-19?

Nie, prawie nie

Tak, ale ograniczony

Tak bardzo

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectioncc927d16d9a1673af578?pbi_source=PowerPoint


Jakie są dziś główne konsekwencje dla Twojej firmy?

Malejący portfel zamówień

Choroba personelu
Ograniczone możliwości wykonywania pracy w 
lokalizacjach klientów
Brak dostaw maszyn i / lub komponentów i / lub części

Problemy z płynnością

Zamknięte granice

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection40f6bc22911942973631?pbi_source=PowerPoint


Czy wpłynęło to już na obróty Twojej firmy i portfel zamówień w porównaniu z rokiem 2019?

Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection93f7f3a473dc0501a571?pbi_source=PowerPoint


W jakim obszarze działania Twojej firmy odczuwasz największy wpływ kryzysu COVID-19?

Warsztat napraw i konserwacji

Sprzedaż części I komponentów

Dział sprzedaży

Biuro Administracyjne

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectionb19eb1f1ef54ea6cd415?pbi_source=PowerPoint


Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie warszatatu napraw i konserwacji w porównianiu do 2019 r.?

Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectiona712ead18ec23c7b49d0?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie sprzedaży części i komponentów w porównaniu do 2019 r.?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection15d7f3df9e401b49756d?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie sprzedaży nowych maszyn w porównianiu do 2019 r.?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection5cf78f6f8c8330029711?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie sprzedaży maszyn używanych w porównianiu do 2019 r.?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection70f0a4cf3114a75d2b31?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jaki wpływ na całkowity obrót i portfel zamówień będzie miała obecna sytuacja na Twoją firmę w ciągu najbliższych 3 miesięcy?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection8577737723b0cb5efa02?pbi_source=PowerPoint


Praca na wielu zmianach

Jakie środki zostały już podjęte w celu zminimalizowania konsekwencji?

Redukcja czasu pracy

Umożliwienie pracownikom pracy w domu

Ograniczenie elastycznej siły roboczej

Zwolnienia pracowników

Stopniowe ograniczanie produkcji / pracy

Tymczasowe zamknięcie firmy

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectione6ba0e1ee1393292e817?pbi_source=PowerPoint


Jakie dodatkowe środki zamierzasz podjąć w ciągu najbliższych 3 miesięcy w celu zminimalizowania konsekwencji?

Redukcja czasu pracy

Praca na wielu zmianach

Umożliwienie pracownikom pracy w domu

Ograniczenie elastycznej siły roboczej

Zwolnienia pracowników

Stopniowe ograniczanie produkcji / pracy

Tymczasowe zamknięcie firmy

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectionff986aec6becb50a1c7b?pbi_source=PowerPoint


Czy potrzebujesz wsparcia, aby przezwyciężyć kryzys związany z COVID-19?

Tak, na pewno

Raczej tak

Nie wiem

Raczej nie

Zdecydowanie 

nie potrzebuję 

wsparcia

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectionf8d59274ef2602b572db?pbi_source=PowerPoint


Jeśli potrzebujesz wsparcia, jakich środków oczekujesz?

Zadowalające warunki kredytowania przez banki
Zadowalające warunki finansowania zapasów przez 

producentów i / lub importerów
Opóźnienie płatności podatku przez rząd

Ograniczenie kosztów pracy (wstrzymanie wzrostu kosztów pracy)

Wdrożenie elastycznego systemu pracy i urlopów

Odszkodowanie z tytuły straty

Otwarcie granic

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectionac432213170601bc4769?pbi_source=PowerPoint


CLIMMAR COVID-19 
SURVEY

PART 2: Sumaryczne wyniki wszystkich uczestniczących krajów



Których segmentów dotyczy główna działalność Twojej firmy?

Maszyny rolnicze

Maszyny do hodowli zwierząt

Maszyny ogrodnicze

Maszyny budowlane i do transportu materiałów

Maszyny do winnic

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection9d7ec7050520508b825c?pbi_source=PowerPoint


Ilu pracowników zatrudnionych jest w Twojej firmie (pełne etaty)?

1-5 pracowników

5–10 pracowników

10-20 pracowników

20-30 pracowników

Ponad 30 pracowników

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectionfda48d26d006020ab407?pbi_source=PowerPoint


Czy obecnie odczuwasz konsekwencje kryzysu COVID-19?

Nie, prawie nie

Tak, ale ograniczony

Tak bardzo

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectiond7f5d1cbe3c3cd2c90d3?pbi_source=PowerPoint


Jakie są dziś główne konsekwencje dla Twojej firmy?

Malejący portfel zamówień

Choroba personelu

Ograniczone możliwości wykonywania pracy w 
lokalizacjach klientów

Brak dostaw maszyn i / lub komponentów i / lub części

Problemy z płynnością

Zamknięte granice

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection9a76aed6404140685408?pbi_source=PowerPoint


Czy wpłynęło to już na obróty Twojej firmy i portfel zamówień w porównaniu z rokiem 2019?

Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection638ab82b049b0bec78d0?pbi_source=PowerPoint


W jakim obszarze działania Twojej firmy odczuwasz największy wpływ kryzysu COVID-19?

Warsztat napraw i konserwacji

Sprzedaż części I komponentów

Dział sprzedaży

Biuro Administracyjne

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectiondec7f0078b17c8d3c6c2?pbi_source=PowerPoint


Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie warszatatu napraw i konserwacji w porównianiu do 2019 r.?

Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection0d98c4f20eb6064a4417?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie sprzedaży części i komponentów w porównaniu do 2019 r.?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectione90cc5c7a730a546883e?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie sprzedaży nowych maszyn w porównianiu do 2019 r.?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection49ed9c680286380d25ea?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jak obecnie wygląda kwestia obrotów w zakresie sprzedaży maszyn używanych w porównianiu do 2019 r.?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectione3d99d7783770a554db9?pbi_source=PowerPoint


Zwiększony o ponad 10%

Zwiększony mniej niż 10%

Praktycznie niezmieniony

Zmniejszony mniej niż 10%

Zmniejszony o ponad 10%

Zmniejszony o ponad 25%

Jaki wpływ na całkowity obrót i portfel zamówień będzie miała obecna sytuacja na Twoją firmę w ciągu najbliższych 3 miesięcy?

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection7685fafc0000e6780beb?pbi_source=PowerPoint


Jakie środki zostały już podjęte w celu zminimalizowania konsekwencji?

Redukcja czasu pracyUmożliwienie

pracownikom pracy w 

domu

Ograniczenie

elastycznej siły

roboczej

Zwolnienia pracowników
Stopniowe ograniczanie

produkcji / pracyPraca na wielu zmianach Tymczasowe zamknięcie

firmy

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection74949951caee00c97620?pbi_source=PowerPoint


Jakie dodatkowe środki zamierzasz podjąć w ciągu najbliższych 3 miesięcy w celu zminimalizowania konsekwencji?

Redukcja czasu pracy Praca na wielu zmianachUmożliwienie pracownikom

pracy w domu

Ograniczenie elastycznej

siły roboczej
Zwolnienia pracowników

Stopniowe ograniczanie

produkcji / pracy
Tymczasowe

zamknięcie

firmy

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSectionb7c91da1d46401e6c4cd?pbi_source=PowerPoint


Czy potrzebujesz wsparcia, aby przezwyciężyć kryzys związany z COVID-19?

Tak, na pewno

Raczej tak

Nie wiem

Raczej nie

Zdecydowanie 

nie potrzebuję 

wsparcia

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection31af15760432a90a921e?pbi_source=PowerPoint


Jeśli potrzebujesz wsparcia, jakich środków oczekujesz?

Zadowalające warunki 

kredytowania przez banki

Zadowalające warunki 

finansowania zapasów przez 

producentów i / lub importerów

Opóźnienie płatności 

podatku przez rząd

Ograniczenie kosztów 

pracy (wstrzymanie 

wzrostu kosztów pracy)

Wdrożenie elastycznego

systemu pracy i urlopów
Odszkodowanie z 

tytuły straty

Otwarcie granic

https://app.powerbi.com/reports/0f000dfc-9eea-4a70-8941-ed7260534cdf/ReportSection9558eb90be643d890b71?pbi_source=PowerPoint

