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Összefoglaló

2020 elején a koronavírus megvetette a lábát Európában is. Nem sokkal később Olaszország vált a járvány
új gócpontjává. 2020. március 6-án igazolták az első beteget Szlovákiában. Ennek következményeképpen a
szlovák kormány a következő napokban, hetekben több egészségügyi és gazdasági intézkedést vezetett be
annak érdekében, hogy megóvja a lakosságot. 2020. március 15-én a szlovák kormány az élelmiszerboltok,
gyógyszertárak és további néhány létszükséges üzleten kívül bezáratta az üzletek, vállalkozások jelentős
részét. Ennek hatására számos vállalkozás nehéz helyzetbe került, jövőképük pedig bizonytalanná vált.
Hozzávetőlegesen két héttel a korlátozások megkezdését követően megérkezett a kormány első gazdasági
mentőcsomagja a vállalkozások és az alkalmazotti viszony stabilizálásának céljából. Ezt követően még
három segélycsomagot határoztak meg a vállalkozók számára. A támogatások vállalkozókra gyakorolt
hatását, valamint az alkalmazottak megtartásában játszott szerepüket néhány hónap elteltével lesz
lehetőség felmérni.
A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége a kialakult helyzet vállalkozókra gyakorolt súlyos negatív
hatásai miatt megalapozottnak tartotta a jelen helyzet feltérképezését a vállalkozói szférában. Ennek
céljából jött létre a kérdőív, amely a koronavírus vállalkozókra gyakorolt gazdasági hatásait vizsgálja.
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Összefoglaló

A kérdőíves kutatás első része összesen 25 kérdésből áll, melyet a vállalkozóknak online formában volt
módjuk kitölteni 2020. március 26. és április 15. között. A kérdőív terjesztésében, szakmai vizsgálatában
segítséget nyújtott a Baross Alapítvány és a Magyar Közösség Pártja, továbbá felállításában a
FIVOSZ. A kérdőívet összesen 530 vállalkozó töltötte ki, az ország magyarok által is lakott 18 járásából.
Pontos számmal nem rendelkezünk azt illetően, hogy hány szlovákiai magyar vállalkozó működik
Szlovákiában, de becslést több szervezet is készített. Ezen szervezetek 50 000 és 75 000 közé helyezik a
Szlovákiában működő magyar vállalkozások számát. Amennyiben ebből a számból indulunk ki, úgy
kijelenthetjük, hogy a kutatás reprezentatív jelleggel bír. A kutatás hibaértéke 2% és 3% közötti értékre
becsülhető.
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A kutatás célja



2020 március elején Szlovákiában is diagnosztizálták az első koronavírusos beteget.
Jelen pillanatban, 2020. április 28-án az országban idáig 75 866 tesztet végeztek el,
melyből 1 384 pozitív esetet igazoltak. Idáig 423 beteg gyógyult ki a betegségből és
20 hunyt el. A járványnak gazdasági hatásai is vannak, hiszen több hete egészségük
érekében a lakosok és a vállalkozások korlátozások alá kényszerülnek.



A felmérés elsődleges célja, hogy visszacsatolást adjon a vállalkozások jelenlegi
helyzetéről, ábrázolja a megszorítások vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásait,
valamint szemléltesse, hogy az adott helyzetben milyen eszközökre, segítségre van
szüksége a vállalkozóknak ahhoz, hogy cégük, vállalkozásuk megmaradjon és a
lehető legkisebb negatív következményekkel átvészelje ezt az időszakot.



A kutatás célja továbbá, hogy ismertesse a vállalkozók reakcióját és megoldásait a
krízishelyzetre, valamint, hogy azonosítsa azon szektorokat, melyeket a
legérzékenyebben érintett a járvány és annak gazdasági hatásai.
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Összesen 530 vállalkozó töltötte ki a Szlováki Magyar Vállalkozók Szövetsége által
elindított online kérdőívet, amely a koronavírus gazdasági hatásait hivatott vizsgálni
Vállalkozása melyik szektorban
tevékenykedik?
mezőgazdaság, vadgazdálkodás, …
egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
építőipar
kereskedelem, javítás
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
feldolgozóipar
szállítás, raktározás, posta, távközlés
egészségügy, szociális ellátás
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
pénzügyi közvetítés
oktatás

Vállalkozása melyik típusba tartozik?
173

egyéni vállalkozó

71

kisvállalkozás (10 - 49 fő)
közepes vállalkozás (50 - 249
fő)

Megjegyzések

280

mikrovállalkozás (10 fő alatt)

45
34
17
11
6
3
2
2

90
79
69

172

A kérdőívet 530 vállalkozó töltette ki.
Területileg a vállalkozók a 18 magyarok által is lakott járásokból származnak.
A válaszadók mindegyike a KKV (kis- és középvállalkozói) szegmensből érkezett.
A kitöltők több mint a fele, tehát 52%-a mikrovállalkozás, 33%-a egyéni vállalkozó, 14%-a
kisvállalkozás és csupán az 1%-a közepes vállalkozás.
 A kitöltők 32%-a a mezőgazdasági, 46%-a a szolgáltatói, valamint 21%-a valamely ipari
szektorból érkezett
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Legfőbb megállapítások – 1/4












•A koronavírus járvány terjedését megelőző
korlátozások következményeképpen a
vállalkozások nehéz gazdasági helyzetbe
kerültek, a válaszadók két harmada komoly
gondokat észlel működésében, többségük
már a korlátozások érvénybe léptének
kezdetétől számítva. A vállalkozókra
ugyanakkor jellemző a jövőt illető kilátások
negatív megítélése.

69%-a az 530 vállalkozónak kedvezőtlenül ítéli meg az
elkövetkezendő fél évet.
Mindössze 3 vállalkozó gondolja úgy, hogy nagyon
kedvező lesz a következő fél év.
A nagyon kedvezőtlent megjelölő válaszadók főként a
szálláshely szolgáltatással, személyi szolgáltatással,
valamint turizmussal foglalkoznak.
Összesen 89%, tehát 469 vállalkozó úgy ítéli meg, hogy
a jelenlegi helyzet rontja vállalkozása kilátásait
A válaszadók 10%-a, tehát 53 vállalkozó nyilatkozta azt,
hogy nincs rá hatással a kialakult helyzet, ők többnyire a
mezőgazdasági, élelmiszeripari és építőipari szektorból
érkeztek.
Összesen a válaszadók 65%-a, tehát 344 vállalkozó
érez komolyabb, negatív hatású problémákat cégük
működésében
240 vállalkozó már a március 20. és április 15.
időszakban érezte a járvány negatív gazdasági hatásait.
A korlátozásoknak köszönhetően egy vállalkozónak
átlagosan 2 negatív következménnyel kell megküzdenie
a vállalkozását illetően.

•A legsújtottabb ágazatok közé tartozik a
turizmus és vendéglátás, valamint a személyi
szolgáltatással foglalkozó vállalkozások.

•A mezőgazdaságban és élelmiszeriparban
tevékenykedő vállalkozások érzik a
legkevésbé a járvány okozta negatív
hatásokat.
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Legfőbb megállapítások – 2/4













77%, tehát 405 vállalkozó nem rendelkezett semmilyen
vészforgatókönyvvel egy ilyen krízishelyzetre.
27 - 29%, azaz 141 - 155 vállalkozó nem rendelkezik
alkalmazottal.
30%, azaz 159 vállalkozó a munkaszerződésekbe
foglaltak szerint kezeli a helyzetet. Ez jelenthet fizetetlen
vagy fizetett szabadságot, kivételes bérfizetést, vagy
túlórapénzt.
Csupán 7%, tehát 35 vállalkozó rendelt el azonnali
,,home officet,,. A legtöbb esetben a munkavégzés
természete nem tette lehetővé, vagy bonyolította ennek
a megoldásnak az alkalmazását.
A vállalkozók az állam által javasolt védekezési eljárások
bevezetésével próbálták megóvni munkavállalóikat.
A válaszadók 60%-a, tehát 319 vállalkozó esetében nem
megoldható, hogy az alkalmazottai otthonról végezzék el
feladatukat.
187 kitöltő esetében a dolgozók kevesebb mint 10%-a
kényszerült fizetett, vagy nem fizetett szabadságra,
esetleg karanténba menni, 14%-nál, tehát 74
vállalkozásnál az alkalmazottak kiesésének a mértéke
meghaladja a 20%-ot.
44%-a a válaszadóknak, tehát 233 vállalkozó egyáltalán
nem kényszerül elbocsátásokra.
Az 530 vállalkozóból összesen 158 vállalkozás
kényszerül többnyire 5% és 50% közötti mértékű
elbocsájtásokra.

•A vállalkozások túlnyomó többsége nem
volt sem anyagilag, sem pedig menedzsment
szintjén felkészülve egy ilyen krízishelyzetre.

•A vállalkozók többsége az alkalmazottaikkal
kötött munkaszerződés alapján járt el, ami a
fizetett vagy fizetetlen szabadságot, illetve
túlórák szabályozását jelenti. A vállalkozók
rugalmasan reagáltak, ugyanakkor az
otthonról történő munkavégzés nem volt
kivitelezhető a cégek többségének esetében.
•A vállalkozók 30%-a kényszerül különféle
mértékű elbocsájtásokra.
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Legfőbb megállapítások – 3/4






•A vállalkozók két harmadának pénzügyi
tartaléka átlagosan legfeljebb két hónapra
elegendő, mindemellett eredeti árbevételük
visszatérését minimálisan fél évre
prognosztizálják.

A kitöltők 60%-a, azaz 316 vállalkozó legfeljebb 2
hónapnyi pénzügyi tartalékkal rendelkezik.
55%, azaz 289 vállalkozó úgy gondolja, hogy
legkevesebb 6 hónap alatt tud majd újra olyan árbevételt
generálni, mint a járvány előtt.
31%-nak, pontosabban 163 vállalkozónak szüksége van
olyan termékre, alapanyagra, amely korlátozás alá esik.

•A vállalkozások egyharmada esetében
komoly anyagi és logisztikai problémákat
okoztak a határátkelőhelyek részleges, vagy
teljes lezárása, valamint az export-import
korlátozása.
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Legfőbb megállapítások – 4/4











A felmérés elindításakor a kormány gazdaságmegsegítő
csomagjai még nem voltak nyilvánosak.
A kitöltők 87%-nak, azaz 459 vállalkozónak segítségére
lenne, ha az alkalmazottak utáni fizetendő járulékokat,
vagy a DPH-t az állam csökkentené, vagy más
kedvezményt ítélne meg rá.
A kitöltők 63%-a, azaz 336 vállalkozó azt nyilatkozta,
hogy segítené helyzetét, ha a banki hiteleinek
részletfizetései meghosszabbításra, vagy ideiglenesen
felfüggesztésre kerülnének.
A kitöltők 67%-a, azaz 354 vállalkozó azt nyilatkozta,
hogy pozitívan értékelne kamatmentes állami hitelek
megítélését az alkalmazottak bérezésének a
biztosítására.
A kitöltők 58%-ának, azaz 204 vállalkozónak legfeljebb
20 ezer EUR közötti nagyságú hitelre lenne szüksége,
összesen 354-en jelöltek be valamilyen összeget.
Vállalkozásuk fenntartásához 51%-nak, azaz 258
kitöltőnek, legfeljebb 6 hónapra elegendőek lennének a
javasolt intézkedések. 40%-nak, azaz 213 vállalkozónak
a támogatás 6 és 12 hónapra lenne elegendő.

•A vállalkozóknak szükségük van gyors és
hatékony gazdaságmegsegítő intézkedések
foganatosítására az állam részéről.
•A legtöbb esetben legfeljebb 20 ezer EUR
mértékű pénzügyi injekcióra lenne szükség,
legfeljebb 6 vagy 12 hónapnyi működés
bebiztosításához.
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69%-a az 530 vállalkozónak kedvezőtlenül ítéli meg az elkövetkezendő fél évet
Kérdés:

Hogyan ítéli meg saját vállalkozásának üzleti kilátásait a következő 6 hónapban?

Megjegyzések

Általános áttekintés
inkább kedvező

inkább kedvezőtlen

nagyon kedvező

nagyon kedvezőtlen

 530 vállalkozóból 69%, tehát 464 vállalkozó kedvezőtlenül,
vagy nagyon kedvezőtlenül ítéli meg az elkövetkezendő fél
évet.
 31%, tehát 63 vállalkozó inkább kedvezőnek ítéli meg a
következő fél évet. Ezen vállalkozások főleg a
mezőgazdasági,
élelmiszeripari
és
építőipari
szegmensekben tevékenykednek.
 Mindössze 3 vállalkozó gondolja úgy, hogy nagyon
kedvező lesz a következő fél év, ők ugyancsak a
mezőgazdasági szektorból érkeztek
 A nagyon kedvezőtlent megjelölő válaszadók főként a
szálláshely szolgáltatással, személyi szolgáltatással,
valamint turizmussal foglalkoznak.

12%
31%

0%
57%
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Összesen 89%, tehát 469 vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi helyzet rontja
vállalkozása kilátásait
Kérdés:

Hogyan befolyásolja a koronavírus-járvány a saját vállalkozásának kilátásait a következő 6 hónapban?

Megjegyzések

Általános áttekintés
inkább javítja

inkább rontja

nagymértékben javítja

nagymértékben rontja

nem változtatja meg

1%
10%

51%

38%

0%
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 530 vállalkozóból 51%, tehát 267 vállalkozónak az a
véleménye, hogy a koronavírus járvány a saját
vállalkozásának kilátásait a következő fél évben inkább
rontja
 38%, azaz 202 vállalkozás úgy véli, hogy nagymértékben
rontja
 Összesen 89%, tehát 469 vállalkozó ítéli meg, hogy a
jelenlegi helyzet rontja vállalkozása kilátásait.
 A válaszadók 10%-a, tehát 53 vállalkozó nyilatkozta azt,
hogy nincs rá hatással a kialakult helyzet, ők többnyire a
mezőgazdasági szektorból érkeztek.
 Továbbá 8 vállalkozó állította, hogy a járvány inkább
javítja vállalkozása kilátásait.

Összesen 89%, tehát 470 vállalkozó esetében érezhetőek már negatív hatások
Kérdés:

Érezhetőek-e JELENLEG az Ön vállalkozása működésében a koronavírus-járvánnyal összefüggő negatív hatások?

Megjegyzések

Általános áttekintés
Igen

 A válaszadók 89%-a, tehát 470 vállalkozó már most
érzékeli a járvány negatív hatásait a vállalkozásával
kapcsolatban
 11%-a a válaszadóknak, azaz 60 vállalkozó egyelőre nem
érzékel negatív hatásokat, de nem zárja ki a jövőben azt.
Ők többnyire a mezőgazdasági szektorból érkeztek.

Nem

11%

89%
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Összesen a válaszadók 65%-a, tehát 344 vállalkozó érez komolyabb, negatív
hatású problémákat cégük működésében
Kérdés:

Amennyiben érezhetőek negatív hatások, úgy milyenek a hatások mértéke?

Megjegyzések

Általános áttekintés

 A válaszadók 35%-a, azaz 186 vállalkozó nagyobb
zavarokat éreznek a cégük működésében
 30%, 158 vállalkozó állítja, hogy a problémák komolyak
 Összesen a válaszadók 65%-a, tehát 344 vállalkozó érez
komolyabb
negatív
hatású
problémákat
cégük
működésében
 24%, 130 vállalkozó érez problémákat, melyek csekély
hatással vannak a cégük működésére
 Valamint a kitöltők 11%-a, 56 vállalkozó érzékel kisebb
zavarokat, de nincs hatásuk a cégük működésére

kisebb zavarok érezhetőek, de nincs hatásuk a cég működésére
kisebb zavarok érezhetőek, és csekély mértékű hatásuk van a cég működésére
komoly zavarok érezhetőek, jelentősen akadályozzák a cég működését
nagyobb zavarok érezhetőek, közepes hatásuk van a cég működésére

11%
35%
24%

30%
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A válaszadók 84%-a, tehát 446 vállalkozó számol a koronavírus negatív hatásaival a
vállalkozását érintően
Kérdés:

Számít-e arra, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai a JÖVŐBEN befolyásolni fogják az Ön vállalkozása működését?

Megjegyzések

Általános áttekintés
Igen

 A válaszadók 84%-a, tehát 446 vállalkozó számol a
koronavírus negatív hatásaival a vállalkozását érintően
 16%, azaz 84 vállalkozó nem számol azzal, hogy a
jövőben a jelenlegi helyzetnek negatív hatásai lennének
cégük működésére

Nem

16%

84%
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240 vállalkozó már a március 20. és április 15. időszakban érezte a járvány negatív
gazdasági hatásait
Kérdés:

Amennyiben igen, úgy hány héten belül valószínűsíti a vállalkozása számára érezhető negatív hatás begyűrűzését?

Megjegyzések

Általános áttekintés
1-2 hét

2-4 hét

Már most is érezni a hatását

 Az előző kérdésre IGEN-t megjelölő válaszadók 50%-a,
azaz 240 vállalkozó már a március 20. és április 15.
időszakban érezte a járvány negatív gazdasági hatásait
 28%, azaz 134 vállalkozó azt állította, hogy a kitöltésétől
számítva több mint 4 hét múlva fogja érezni a negatív
hatásokat.
 18%, tehát 89 vállalkozó a kitöltést számító 2-4 héten
belül, 4% pedig a kitöltést számító 1-2 héten belül
prognosztizálja
a
negatív
gazdasági
hatások
bekövetkezését.

több, mint 4 hét

4%
18%

28%

50%
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A korlátozásoknak köszönhetően egy vállalkozónak átlagosan 2 negatív
következménnyel kell megküzdenie a vállalkozását illetően
Kérdés:

Amennyiben a koronavírus-járvány hátrányosan érinti/érintheti vállalkozása tevékenységét, annak leginkább mi az oka?

Megjegyzések

Általános áttekintés

 Összesen 1046 darab válasz érkezett be hozzánk. A
kitöltő több válaszlehetőséget megjelölhetett. Egy kitöltő
átlagosan 2 negatív következménnyel szembesült a
koronavírus-járvány eredményeképpen.
 A legelterjedtebb probléma a kereslet és vásárlók
csökkenése. Ez leginkább a turizmusban működő
vállalkozásokat érinti.

Kitöltők száma

57

egyéb

102
122

a rendelkezések miatt teljes leállásra kényszerülünk
rendezvények betiltása és a rövidített nyitva tartási idő
akadályozza a tevékenységemet
csökken a kereslet (vendégek, turisták, ügyfelek
elmaradnak)
csökken az export, mivel a külföldi gyárak nem
termelnek / a felvevőpiacoktól elesem
a szektorban csökkennek az árak, ami csökkenti a
profitabilitást
a vállalkozás, amelynek beszállítok, csökkentette a
megrendelés-állományt
importhelyettesítésre van szükség (külföldről nem
érkezik meg a rendelt alapanyag)

268
67
79
139
94
91

a munkaerő rendelkezésre állása nehézkes
a külföldi anyavállalat csökkenti a megrendelésállományt

27
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77%, tehát 405 vállalkozó nem rendelkezett semmilyen vészforgatókönyvvel egy ilyen
krízishelyzetre
Kérdés:

Rendelkezik-e vészforgatókönyvvel / tervvel a koronavírus-járvány kapcsán jelentkező válsághelyzetre?

Megjegyzések

Általános áttekintés
igen, de nem léptettük érvénybe

igen, már érvénybe is lépett

nem, de jelenleg kidolgozás alatt van

nem, nem is tervezzük

 A válaszadók 77%-a, tehát 405 vállalkozó nem
rendelkezett semmilyen vészforgatókönyvvel egy ilyen,
vagy hasonló krízishelyzetre.
 Ebből 43%, azaz 226 vállalkozó gyorsan reagált és
elkezdett kidolgozni egy megoldást, tervet.
 34%, 179 vállalkozó nem is tervez ilyen forgatókönyv
kidolgozását. Náluk a fő ok az, hogy a jelenlegi helyzet
nem befolyásolta negatívan a cégük működését.
 Csupán 23%, azaz 125 vállalkozó rendelkezett
valamilyen tervvel egy ilyen vagy hasonló helyzetre.
 Belőlük 15%, tehát 82 nem léptette érvénybe, 8%-uk,
azaz 43 pedig igen.

15%
34%

8%

43%
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A vállalkozók az állam által javasolt védekezési eljárások bevezetésével próbálták
megóvni munkavállalóikat
Kérdés:

Hogyan védi a dolgozókat a megbetegedéstől?

Megjegyzések

Általános áttekintés

 Összesen 1071 darab válasz érkezett be hozzánk. A
kitöltő több válaszlehetőséget megjelölhetett. Egy kitöltő
átlagosan átlagosan 2 negatív következménnyel
szembesült a koronavírus-járvány eredményeképpen.
 A vállalkozók az állam által javasolt intézkedések
betartásával és védekezési eljárások bevezetésével
próbálták óvni munkavállalóikat.

Kitöltők száma

egyéb

66
145

nincs alkalmazottam
korlátozzuk, hogy hány vásárló léphet az üzletbe

94
280

védőfelszerelést biztosítunk a dolgozóknak
kézfertőtlenítőket, papírtörlőket helyezünk ki az
üzletbe/üzembe

220
178

gyakoribb takarításról gondoskodunk

korlátozzuk a külföldi utazásokat

88
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Csupán a vállalkozók 7%-a, tehát 35 vállalkozó rendelt el azonnali ,,home office,,-t
alkalmazottai körében
Kérdés:

Milyen lépéseket tesz a vállalkozás a munkavállalók foglalkoztatása terén?

Megjegyzések

Általános áttekintés

 30%, azaz 159 vállalkozó a munkaszerződésekbe
foglaltak szerint kezeli a helyzetet. Ez jelenthet fizetetlen
vagy fizetett szabadságot, kivételes bérfizetést, vagy
túlórapénzt
 A válaszadók 28%-a, tehát 148 vállalkozó nem
rendelkezik alkalmazottal. Ők többnyire őstermelők, vagy
egyéni vállalkozók.
 15%, azaz 79 vállalkozó a rugalmas munkaidőkeretet
alkalmazza.
 Csupán 7%-uk, tehát 35 vállalkozó rendelt el azonnali
,,home office,,-t. A legtöbb esetben természetesen a
munkavégzés
természete
nem
engedte,
vagy
bonyolította.
 A válaszadók 20%-a, 109 vállalkozás
az egyéb
kategóriába esett, ahol főként túlóra leépítést, kivételes
bérfizetést, táppénzt rendeltek el, vagy egyéb feltételek
melletti fizetett és fizetetlen szabadságot hagytak jóvá az
alkalmazók.

a rugalmas munkaidőkeretet alkalmazzuk
nincs alkalmazottam

munkaszerződés szerint kezeljük a helyzetet
home office-t (otthoni munkavégzést) rendelünk el
Egyéb

20%

15%

7%
28%
30%
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A válaszadók 60%-ánál, tehát 319 vállalkozó esetében nem megoldható az
otthoni munkavégzés
Kérdés:

Mennyire megoldható az otthoni munkavégzés a vállalatánál?

Megjegyzések

Általános áttekintés
egyáltalán nem oldható meg

kismértékben megoldható

teljes mértékben megoldható

többségében megoldható

 A válaszadók 60%-ánál, tehát 319 vállalkozó esetében
nem megoldható, hogy az alkalmazottai otthonról
végezzék el feladatukat.
 24%, 130 esetében ez kis részben megoldható.
 További 9%, azaz 46 vállalkozónál ez többségében
megoldható, végül pedig 7%-nál, ami 35 vállalkozót
jelent, az otthoni munkavégzés egyáltalán nem okoz
problémát.

9%
7%

24%
60%
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14%-nál, tehát 74 vállalkozásnál a kiesés mértéke meghaladja a 20%-ot
Kérdés:

Jelenleg a dolgozók mekkora aránya esik ki a munkából különféle okok miatt?

Megjegyzések

Általános áttekintés
10% - 20% között

10% alatt

14%

nincs alkalmazottam

 A kiesés okai a következők lehetnek: rendes szabadság,
fizetés nélküli szabadság, karantén – amennyiben a
munkavégzése ez által ellehetetlenül stb.
 A válaszadók 42%-a, tehát 187 kitöltő esetében a
dolgozók kevesebb mint 10%-a kényszerült kiesni.
 15% esetében, azaz 83 vállalkozónál ez az arány 10 és
20% között van.
 14%-nál, tehát 74 vállalkozásnál a kiesés mértéke
meghaladja a 20%-ot.
 29%, azaz 152 vállalkozó nem rendelkezik alkalmazottal.

több mint 20%

15%

29%
42%
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1%, tehát 9 vállalkozó esetében, az alkalmazottak elbocsájtása mellett be is
zár a vállalkozás
Kérdés:

Várhatóan kényszerül-e a vállalat elbocsátásokra a koronavírus-járvány miatt?

Megjegyzések

Általános áttekintés
igen, jelentős mértékben

igen, kis mértékben

igen, várhatóan bezár a vállalkozás

nem

 44%-a a válaszadóknak, tehát 233 vállalkozó egyáltalán
nem kényszerül elbocsátásokra.
 19%, azaz 102 vállalkozó kényszerül, de csak kis
mértékben, további 9%, 47 vállalkozó jelentősebb
mértékben kényszerül elbocsájtani az alkalmazottaiból.
 27%, azaz 141 vállalkozás nem rendelkezik alkalmazottal
 1%, tehát 9 vállalkozó esetében, az alkalmazottak
elbocsájtása mellett be is zár a vállalkozás.

nincs alkalmazottam

9%
27%

19%
1%
44%
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Az 530 vállalkozóból összesen 158 vállalkozás kényszerül többnyire 5% és 50% közötti
mértékű elbocsájtásokra
Kérdés:

Amennyiben igen, úgy az alkalmazottak hány százaléka kerül elbocsájtásra?

Megjegyzések

Általános áttekintés
10-20%

Több mint 50%

1-5%

15%

20-30%

30-50%

 Az 530 vállalkozóból összesen 158 vállalkozás
kényszerül elbocsájtásokra. Ez a megkérdezettek 30%-a.
 A legtöbb vállalkozó, pontosabban 30%, azaz 47 csupán
kisebb elbocsájtásokra kényszerül.
 A kitöltők 21%-a, azaz 33 vállalkozó a munkavállalói 1020%-át el kell bocsájtania.
 17%-a, 27 vállalkozó 30-50%-át, 15%-a, ami 24
vállalkozó az 5-10%-át, 9%-a, ami 15 vállalkozó a 2030%-át alkalmazottainak kénytelen elbocsájtani.
 Végül pedig a kitöltők 8%-ának, tehát 12 vállalkozónak
több mint 50%-át el kell bocsájtani a munkavállalóikból.

5-10%

21%

17%

30%

9%
8%
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31%-nak, pontosabban 163 vállalkozónak szüksége van olyan termékre,
alapanyagra, amely korlátozás alá esik
Kérdés:

Van-e szüksége a vállalkozásának olyan termékre, alapanyagra, stb. amely behozatala a koronavírus-járvány miatt jelenleg korlátozás alá esik?

Megjegyzések

Általános áttekintés

 A válaszadók 69%-ának, azaz 367 vállalkozónak nincs
szüksége olyan külföldi termékre, alapanyagra amely
korlátozás alá esik.
 31%-nak, pontosabban 163 vállalkozónak szüksége van
ilyen termékre, alapanyagra
 Ebből 14%, 74 vállalkozó nem tudja kiváltani más
helyettesítővel, 13%, 67 ki tudja váltani, de drágább
helyettesítővel, 4%, azaz 22 vállalkozó pedig
egyenértékű helyettesítővel tudja ezt megtenni.
 Az igen válaszadók főleg az építőipari, feldolgozóipari,
kereskedelmi, valamint mezőgazdasági szektorokból
érkeztek.

igen, és ki tudom váltani egyenértékes helyettesítővel
igen, és ki tudom váltani helyettesítővel, de ez drágább / gyengébb minőségű

igen, és nem tudom kiváltani helyettesítővel
nem

4%
13%
14%
69%
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Összesen 103 vállalkozó nevezte meg a termékeket, több esetben hasonlóak voltak
Kérdés:

Amennyiben igen, úgy kérem nevezze meg

padlóburkolat

védőfelszerelés

takarmány

elektronikai
alkatrészek

fagyasztott
gyümölcs, pektin,
csomagoló anyag

biztosítékok, villany
építőipari alapanyag,
szekrények, villany
kesztyűk,
hő és esővízelleni
kapcsolók, villany
védőfelszerelések
szigetelés
dugaljak

kősó

növényvédőszerek,
mezőgazdasági
felszerelések

palánták

speciális ragasztóanyag
és injektáló anyag

pálinka

nyílvesszőkészítés
alapanyagai

parafadugó,
palackok

szaporitóanyag,Dugvány

ajtó, parketta

cirok vetőmag

fekete tinta és festék

kézmüves
termékek

méhkaptárak

olaszországi
alapanyagok

rákelpenge, ipari
papírragasztók

szemelygépkocsi

ascorbin sav, liszt
alapanyagok, magok
stb

egészségügyi
védöeszközök

fa anyag, táblásított
bútorlapok,hőszigetelt
üvegek ablakokhoz és
bejárati ajtókhoz

műtrágya

műanyag
granulátum

oltványok, permetek

textil méteráru
(francia, olasz)

szója vetőmag

gyakori
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ritka

A kitöltők 60%-a, azaz 316 vállalkozó legfeljebb 2 hónapnyi pénzügyi
tartalékkal rendelkezik
Kérdés:

A vállalkozása pénzügyi tartalékai – pótlólagos külső források nélkül – mennyi ideig teszik lehetővé a pénzügyi kötelezettségek
teljesítését a jelenleg ismert feltételek mellett?

Megjegyzések

Általános áttekintés
1 hét

2 hét

2 hónap

3 hónap

24%

4 hét

6 hét

 A válaszadók 24%-a, azaz 129 vállalkozónak több mint 3
hónapra lévő tartalékkal rendelkezik, további 24%, 127
vállalkozó pedig 2 hónapra lévő tartalékot halmozott fel.
 16%-nak, azaz 87 vállalkozó 4 heti, további 16%, azaz
85 vállalkozó pedig 3 hónapnyi tartalékkal rendelkezik.
 11%, azaz 59 vállalkozásnak 6 hétre elegendő tartaléka
van.
 9%, tehát 43 vállalkozó a legveszélyeztetetebb
kategóriába került, hiszen ők legfeljebb 2 hétre elegendő
tartalékkal rendelkeznek egy krízis esetén. Ők főleg a
turizmus, kereskedelem és építőipar területéről
érkeznek.

több mint 3 hónap

3%
6%
24%

11%
16%

16%
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55%, azaz 289 vállalkozó úgy gondolja, hogy legkevesebb 6 hónap alatt tud majd
újra olyan árbevételt generálni, mint a járvány előtt
Kérdés:

A koronavírus-járvány lecsengését követően milyen időtartamon belül számít a járvány előtti utolsó időszak árbevételi szintjének újbóli
elérésére?

Megjegyzések

Általános áttekintés
1 hónap

12 hónap

2 hónap

3 hónap

6 hónap

9 hónap

azonnal

soha

3%
6%

6%

9%

27%

22%

17%

10%
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 A válaszadók 27%-a, azaz 145 vállalkozó legalább 12
hónap, 6%, azaz 30 vállalkozó legalább 9 hónap, 22%,
tehát 114 vállalkozó pedig legalább 6 hónapon belül
számít arra, hogy árbevétele újra eléri a járvány előtti
utolsó időszak árbevételének szintjét
 17%, azaz 91 vállalkozó ezt az időtartamot 3 hónapra,
10%, 55 vállalkozó 2 hónapra, 9%, 49 vállalkozó pedig 1
hónapra saccolja.
 Érdekesség, hogy 6%, 31 vállalkozó azonnali
visszaállásra számít, 3%, azaz 15 vállalkozó pedig úgy
gondolja soha nem fog tudni már olyan eredményeket
produkálni, mint a járvány előtti időszakban.

A kitöltők 87%-ának, azaz 459 vállalkozónak segítségére lenne, ha az alkalmazottak
utáni fizetendő járulékokra, vagy a DPH-ra kedvezményt kapnának az államtól
Kérdés:

Vállalkozása helyzetén segítene, ha az alkalmazottak utáni fizetendő járulékokat, valamint a DPH-t az állam csökkentené vagy
kedvezményt ítélne meg rá?

Megjegyzések

Általános áttekintés
Igen

 A kitöltők 87%-ának, azaz 459 vállalkozónak segítségére
lenne, ha az alkalmazottak utáni fizetendő járulékokat,
vagy a DPH-t az állam csökkentené, vagy más
kedvezményt ítélne meg rá.
 11%-nál, tehát 71 vállalkozás esetében ez nem nyújtana
segítséget.
 Több esetben azonban az adott vállalkozás nem DPH
fizető.

Nem

13%

87%

32

A kitöltők 63%-ának, azaz 336 vállalkozónak segítségére lenne, ha a banki hitelek
részletfizetései meghosszabbításra, vagy ideiglenesen felfüggesztésre kerülnének
Kérdés:

Vállalkozása helyzetén segítene a banki hitelek részletfizetésének meghosszabbítása vagy ideiglenes felfüggesztése?

Megjegyzések

Általános áttekintés
Igen

 A kitöltők 63%-a, azaz 336 vállalkozó azt nyilatkozta,
hogy segítené helyzetét, ha a banki hiteleinek
részletfizetései meghosszabbításra, vagy ideiglenesen
felfüggesztésre kerülnének.
 37%, azaz 194 vállalkozónak ez az intézkedés nem
változtatna a helyzetén. Az ő esetükben azonban nem
feltétlenül az intézkedés nem segítene, hanem számos
vállalkozó nem rendelkezik banki hitellel.

Nem

37%

63%
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A kitöltők 67%-ának, azaz 354 vállalkozónak segítségére lenne kamatmentes állami
hitelek megítélése az alkalmazottak bérezésének a biztosítására
Kérdés:

Vállalkozása helyzetén segítene kamatmentes állami hitelek megítélése az alkalmazottak bérezésének a biztosítására ?

Megjegyzések

Általános áttekintés
Igen

 A kitöltők 67%-a, azaz 354 vállalkozó azt nyilatkozta,
hogy pozitívan értékelne kamatmentes állami hitelek
megítélését
az
alkalmazottak
bérezésének
a
biztosítására
 33%, tehát 176 vállalkozásnak nem segítene egy ilyen
intézkedés. Viszont az előző kérdésekből kiderült, hogy
140-151 vállalkozás nem rendelkezik alkalmazottal, így
feltételezhető, hogy legfeljebb 36 alkalmazottal
rendelkező vállalkozás nyilatkozott úgy, hogy nem
segítené helyzetét az intézkedés.

Nem

33%

67%
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204 vállalkozónak legfeljebb 20 ezer EUR nagyságú mentőövre lenne szüksége
Kérdés:

Amennyiben igen, úgy kérem válassza ki az Ön számára a megfelelő lehetőséget.

Megjegyzések

Általános áttekintés
10 - 20 ezer EUR

20 - 30 ezer EUR

30 - 50 ezer EUR

5 - 10 ezer EUR

több mint 50 ezer EUR

12%
33%
25%

12%

18%
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 Összesen 354-en jelöltek be valamilyen összeget a feltett
kérdésre.
 A kitöltők 33%-ának, azaz 115 vállalkozónak 10-20 ezer
EUR közötti nagyságú hitelre lenne szüksége
 További 25%-nak, 89 vállalkozónak elegendő lenne az 510 ezer EUR nagyságú hitel.
 18%, azaz 65 vállalkozó 20-30 ezer EUR nagyságú
csomagot részesítene előnyben.
 Végül 12%-nak, azaz 43 és 42 vállalkozónak több mint
50 ezer EUR-ra, valamint 30-50 ezer EUR lenne
szüksége.

Vállalkozásuk fenntartásához 51%-nak, azaz 268 kitöltőnek, legfeljebb 6 hónapra
elegendőek lennének a javasolt intézkedések
Kérdés:

Előreláthatóan az előbb említett intézkedések bevezetésével hány hónapig tudna a jelenlegi körülmények között vállalkozása fennmaradni?

Megjegyzések

Általános áttekintés
1-3

3-6

6-12

 A válaszadók 40%-a, azaz 213 vállalkozó, az előbb
említett intézkedésekkel 6 és 12 hónap közötti időszakig
képes lenne vállalkozását fenntartani.
 30% esetében, tehát 159 vállalkozónál ez az
időintervallum 3 és 6 hónap, 21%-nál, tehát 109
vállalkozónál pedig legfeljebb 3 hónap.
 9%-a a kitöltőknek, azaz 45 vállalkozás akár tovább mint
12 hónapig is életben tudná tartani a vállalkozását a
fentebb említett intézkedésekkel.

több mint 12

9%
21%

40%

30%
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Iván Tamás
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