A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY HATÁSA
a szlovákiai kis- és középvállalkozásokra
Révkomárom, 2021.04.06.
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ÖSSZEFOGLALÓ

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Immár 1 éve annak, hogy a koronavírus megjelent Európában és így Szlovákiában is. A szlovák kormány az első hetekben több
egészségügyi és gazdasági intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy megóvja a lakosságot
2020. március közepén a szlovák kormány az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és további néhány létszükséges üzleten kívül az üzletek,
vállalkozások jelentős részének bezárása mellett döntött. Hozzávetőlegesen két héttel a korlátozások megkezdését követően
megérkezett a kormány első gazdasági mentőcsomagja a vállalkozások és az alkalmazotti viszony stabilizálásának céljából
A nyári időszakban, ahogy a helyzet javulni és stabilizálódni látszott, enyhültek a korlátozások is. 2020. szeptemberétől azonban
kezdetét vette a járvány második hulláma, azóta pedig fokozatosan szigorodtak a korlátozások, bezárni kényszerültek az üzletek és
vendéglátóipari egységek, részleges kijárási tilalmat vezettek be, a határátkelést és a járások közötti közlekedést fokozott rendőrségi
ellenőrzés alá vetették
Ennek hatására számos vállalkozás került a járvány első hullámához képest még nehezebb helyzetbe, jövőképük pedig bizonytalanná
vált. Sokan több hónapja nem tudják kinyitni üzletüket, vállalkozásukat, forgalmuk pedig sok esetben a nullához közelít. Ennek
megoldására a kormány ősszel átalakította és újraindította a Gazdasági Elsősegély (Prvá Pomoc) nevezetű programját, melynek célja a
bajba jutott vállalkozások megsegítése
A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége a kialakult helyzet vállalkozókra gyakorolt súlyos negatív hatása, valamint a Gazdasági
Elsősegély hatékonyságának megvizsgálása céljából megalapozottnak tartotta a jelen helyzet feltérképezését a vállalkozói szférában.
Ennek céljából készült a kutatás, amely a koronavírus vállalkozókra gyakorolt gazdasági hatásait vizsgálja
A kutatás kérdőíves felmérés formájában valósult meg. A végleges kérdőív 30 kérdésből áll, amelyet összesen 869 egyéni, kis- és
középvállalat képviselője töltött ki (validáció előtti állapot). A kitöltők legnagyobb része, 45,3%-a mikrovállalkozás, 39,4% egyéni
vállalkozás, 14,4% kisvállalkozásnak minősül, valamint kevesebb mint 1%-uk számít középvállalkozásnak. A válaszadók 66,6%-a NyugatSzlovákiában tevékenykedik, 38,7% Közép-Szlovákiában, 13,9% pedig Kelet-Szlovákiában. A kitöltők 49,4%-a a Szolgáltatás és
kereskedelem szektorban működtet vállalkozást, 30% a mező-, vad- és erdőgazdaságban, végül pedig 20,6% a feldolgozó-, építő- és
egyéb ipar területén tevékenykedik
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A kutatás célja

A koronavírus terjedését megakadályozni hivatott intézkedések és korlátozások negatív következményei
több hónapja sújtják a vállalkozásokat. Legtöbbjük jövője bizonytalan és kiszámíthatatlan, működésük és
forgalmuk pedig redukálódott az utóbbi időszakban

Elsődleges cél:
A vállalkozások
helyzetének
felmérése

Másodlagos cél:
A kormány által
biztosított
segélycsomag
hatékonyságának
megvizsgálása

▪

A felmérés elsődleges célja, hogy átfogó képként visszacsatolást adjon a
vállalkozások helyzetéről, valamint hogy vállalkozói típus, regionalitás és szegmens
alapú bontásban ábrázolja és megkülönböztesse a koronavírus vállalkozásokra
gyakorolt hatásait

▪

A kutatás célja továbbá, hogy megvizsgálja és kiértékelje a kormány által elindított
Gazdasági Elsősegély (Prvá Pomoc) célszerűségét és hatékonyságát, amelyet annak
céljából indítottak el, hogy megvédjék, megerősítsék és megtartsák a vállalkozói
szektort
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A kutatás menete és időzítése

Előkészítés

▪

▪

▪

A kutatás előkészítési fázisában
fókuszcsoportos beszélgetések
szervezésére került sor, összesen 2
alkalommal, 12 kis- és
középvállalkozás képviselőinek
bevonásával. A fókuszcsoportos
beszélgetések alapján azonosítva
lettek a téma alapvető indikátorai
Ezt követően került sor a kérdőív
első vázlatának kidolgozására,
amelyet a pontosítás után egy
próba-lekérdezés és véglegesítés
követett
A mintát minden, a vállalkozói
szövetség rendelkezésére álló,
összesen 2.494 vállalkozó képezte,
ennek alapján mintavételi eljárásra
nem volt szükség

2020.12.15. – 2021.01.14

Adatfelvétel

▪
▪
▪

▪

A kérdőív egy online rendszerben
lett előkészítve
Adatfelvétel a kutatásba bevont
vállalatok között az előre elkészített
adatbázisnak megfelelően
A hatékonyság és válaszadási arány
növelése érdekében az első
kapcsolatfelvételt (e-mailben
történő válaszadásra való felkérés)
követően a válaszadók nagy része
telefonon is fel lett kérve a kérdőív
kitöltésére
Az adatfelvétel 2021.02.25-ig
történt, amely során a cél a lehető
legtöbb szervezet elérése és
megkérdezése volt – több esetben
került sor az adatbázisban szereplő
adatok frissítésére (főleg e-mail
cím)

Adatfeldolgozás és értékelés

▪

▪

2021.01.15. – 2021.02.25

Az adatfelvételt követően az
adatok feldolgozására, adatbázisba
rendezésére került sor, ennek
folyamán validációra kerültek a
kérdőívek (kiszűrésre kerülnek
hibás, a logikailag ellentmondó
válaszok, valamint a kiugró adatok,
amelyek torzító hatással lehetnek a
szegmentális eredményekre)
Az adatok tisztítását követően az
adatfeldolgozásra került sor,
elemzésre kerültek a kapott adatok
területi valamint szegmens
bontásban

2021.03.01. – 2021.03.19.

5

Prezentáció

▪

A prezentáció elsődleges formája a
megrendelővel való egyeztetés
alapján egy PPT/PDF kiadvány,
amely tartalmazza a kvantitatív
adatok kiértékelését és elemzését
területi és szegmentális bontásban

2021.03.22. – 2021.04.05.

Módszertani kiegészítő információk

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

A vállalkozás típusa szerinti bontás
▪
Az egyéni vállalkozók csoportja reprezentálja az egyszemélyes vállalkozásokat, amelyek a vállalkozói igazolvány (engedély) alapján végzik tevékenységeiket
▪
A mikrovállalkozások csoportjába azok tartoznak, amelyek esetében az alkalmazotti létszám nem haladja meg a 10 főt
▪
A kisvállalkozások csoportjába azok tartoznak, amelyek esetében az alkalmazotti létszám nem kevesebb mint 10, de nem haladja meg a 49 főt
▪
A középvállalkozások csoportjába azok tartoznak, amelyek esetében az alkalmazotti létszám nem kevesebb mint 50, de nem haladja meg a 249 főt
Területi bontás
▪
A válaszadók arra adtak választ, hogy vállalkozásuk székhelye melyik megyében található. A pontatlan válaszok manuálisan kerültek korrekcióra (amennyiben ez lehetséges volt),
vagy kizárásra kerültek. A jobb elemezhetőség érdekében a megjelölt megyék 3 területi csoportra lettek összesítve (felsorolt megyéken kívül máshonnan nem került ki válaszadó)
▪
Nyugat-Szlovákia: pozsonyi-, nagyszombati- és nyitrai kerület
▪
Közép-Szlovákia: besztercebányai kerület
▪
Kelet-Szlovákia: kassai kerület
Szektor alapú bontás
▪
A válaszadók egy részletes listából választották ki vállalkozásuk fő tevékenységét, amelyek 3 kategória kialakítását tették lehetővé. A pontatlan válaszok manuálisan kerültek
korrekcióra (amennyiben ez lehetséges volt), vagy kizárásra kerültek.
▪
Mező-, vad-és erdőgazdaság – mezőgazdaság, vadgazdálkozás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
▪
Feldolgozó-, építő-és egyéb ipar – bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás, építőipar
▪
Szolgáltatás és kereskedelem – kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, szállítás, raktározás, posta, távközlés, pénzügyi közvetítés, Ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás, közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, oktatás, egészségügy, szociális ellátás, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, kultúra és zeneipar
Zárt kérdések – a válaszadók előre elkészített lehetőségek közül választották ki a rájuk vonatkozó, vagy általuk preferált választ (pl. igen-nem)
Nyitott kérdések – a válaszadók saját szavaikkal válaszoltak a kérdésre, amelyek utólag kerültek csoportosításra és számszerűsítésre
Skálás kérdések – a válaszadók egy 10 fokozatú Likert skálán értékeltek
▪
különböző állításokat annak megfelelően, hogy azzal mennyire értenek egyet, vagy az adott állítás mennyire vonatkozik rájuk (egyáltalán nem – nagyon jelentősen)
▪
különböző hatásokat, hogy azok milyen mértékben érintették vállalkozásukat (nagyon enyhén hatott – nagyon jelentősen hatott)
A skála jellegű adatok kiértékelése az egyes értékelések átlagaival kerül bemutatásra
A dokumentumban használt „vállalkozó”, „KKV” kifejezések vagy ezek szinonimái a kutatásba bevont összes vállalkozót jelentik (a fentebb prezentált vállalkozás típusa
szerinti bontás alapján)
Releváns KKV-k, vagy kitöltők vagy válaszadók kifejezés alatt azokat a KKV-kat értjük, akikre az adott kérdés vonatkozott az előzetes szűrők alapján és választ adtak
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Hogyan hatott a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítése
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?
Kérdés: Hatott az Ön vállalkozására a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítése?
Részvételi arány

A vállalkozás típusa
▪

36%

▪

A kutatásba bevont
2.496 szervezet közül
összesen 869 töltötte
ki a kérdőívet, a
validáció során, ebből
6 érvénytelennek lett
nyilvánítva
A vizsgálati minta
ennek megfelelően N
= 863, amely 36%-os
részvételi aránynak
felel meg

A koronavírus-járvány általi negatív érintettség

▪

78%

A válaszadó vállalatok
72%-át érintette
negatívan a
koronavírus járvány
első hulláma, ez az
arány a második
hullámot követően
78%-ra növekedett

14,4%
(124) 0,9%
(8)

Területi áttekintés

39,4%
(340)

45,3%
(391)

Egyéni vállalkozó
Mikrovállalkozás
(10 alkalmazott alatt)
Kisvállalkozás
(10 - 49 alkalmazott)
Középvállalkozás
(50 - 249 alkalmazott)

13,9%
(120)

Nyugat-Szlovákia
Közép-Szlovákia
Kelet-Szlovákia

19,3%
(166)
66,8%
(575)

Összesen 861
2 db nem értelmezhető adat

Szektor

Hatókör

30,0%
(259)
49,4%
(426)
20,6%
(178)

Mező-, vadés erdőgazdaság
Feldolgozó-, építőés egyéb ipar
Szolgáltatás
és kereskedelem

15,3%
(132)
14,3%
(123)

38,7%
(334)
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31,7%
(274)

Helyi
Regionális
Országos
Nemzetközi
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Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján
Hatott a koronavírus-járvány első hulláma
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?
Igen, negatívan
Nem
Igen, pozitívan

5%
23%

Hatott a koronavírus-járvány második hulláma
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?
3%
19%

72%

78%

Milyen időtartamon belül várható a járvány előtti
árbevételi szint újbóli elérésére?
11%

2%
21%

Igen, negatívan
Nem
Igen, pozitívan

1-3
1-3hónap
hónap
4-6
4-6hónap
hónap
7-12
7-12hónap
hónap
13-24
13-24hónap
hónap
Több
mint
Több mint24
24hónap
hónap

Számítanak-e a KKV-k arra, hogy a koronavírus-járvány a
jövőben is negatívan befolyásolja majd a működést?
Igen
Nem

18%

38%
28%
82%
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▪ A válaszadók 72%-ára, tehát 622 vállalkozóra
negatívan hatott a koronavírus-járvány első
hulláma, 45 vállalkozás (5%) számolt be pozitív
hatásról
▪ A kitöltők 78%-ára, tehát 671 vállalkozóra negatívan
hatott a koronavírus-járvány második hulláma, 31
vállalkozás (3%) számolt be pozitív hatásról, a
releváns KKV-k 63%-a, tehát 237 vállalkozás lát
esélyt arra, hogy bezárja vállalkozását a járvány
okozta nehézségek miatt
▪ A kitöltők 82%-a (703 vállalkozás) számol azzal az
eshetőséggel, hogy a koronavírus-járvány negatív
hatásai a jövőben befolyásolják majd vállalkozását
és annak működését
▪ 344 vállalkozó (a releváns válaszadók 49%-a) nem
tudja fenntartani vállalkozását kizárólag saját
forrásból, a válaszadók 27%-a (240 vállalkozás) nem
képes 3 hónapnál tovább fenntartani a működést
▪ A kitöltők 30%-ánál, azaz 256 vállalkozásnál várható
elbocsátás a járvány következményeképpen
▪ A válaszadók 49%-a, azaz 409 vállalkozás számít
arra, hogy legalább 7, legfeljebb 24 hónapon belül
áll vissza árbevételük a járvány előtti szintre. A
legtöbb középvállalkozás esetében a járvány előtti
árbevételi szint újbóli elérése várhatóan az első 3
hónapban megtörténik, míg a legtöbb mikro- és
kisvállalkozásnál ez az idő 7-12 hónapra, egyéni
vállalkozások esetében pedig 4-12 hónapra tehető

Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján
Jogosultak-e a KKV-k a kormány által biztosított
segélycsomag igénybevételére?

Effektív és célszerű a kormány által létrehozott
segélycsomag a vállalkozók számára

Igen
Nem
42%

Határozottan nem
Inkább nem
Inkább igen
Határozottan igen

9%
23%
24%

58%

44%
Miért
Jogosultak-e
nem vették
a KKV-k
igénybe
a kormány
a kormány
általáltal
biztosított
biztosított
segélycsomagot
segélycsomag igénybevételére?
a szlovákiai KKV-k?
8%
34%

58%

Kicsi a támogatás
mértéke, nem éri
meg a belefektetett időt
Az adminisztráció és a
jövőbeli ellenőrzések
miatt inkább nem
élek vele
Egyéb

Hány
Jogosultak-e
százalékát
a KKV-k
fedi lea akormány
kormányáltal
általbiztosított
biztosított
támogatás
segélycsomag
haviigénybevételére?
mértéke a KKV-k havi költségeit?
10%

3%

1-10%
11-25%
26-50%
51-75%
Több mint 75%

24%

37%
26%
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▪ A kitöltők 58%-a (496 vállalkozás) állítása alapján
nem jogosult a kormány által elfogadott gazdasági
segélycsomag igénybevételére. Ebben leginkább
Mező-, vad- és erdőgazdaság érintett, a gazdák
75%-a különböző okoknál fogva nem tudták
igénybe venni az állami segélycsomagot
▪ A nem jogosultság legfőbb okai a következők:
legtöbb esetben nincs akkora bevételkiesése a
vállalkozásnak, hogy igénybe vehesse a segélyt,
nem megfelelő a vállalkozási formája, nem
megfelelő a munkáltatói formája, vagy egyéb más
feltételeket nem teljesít a vállalkozás
▪ A jogosultak 80%-a (293 vállalkozás) igénybe veszi
a kormány által biztosított segélycsomagot, ez a
kitöltők csupán 34%-a
▪ 578 vállalkozás (67%) gondolja úgy, hogy nem
effektív és célszerű a kormány által létrehozott
segélycsomag a vállalkozók számára. Az egyéni
vállalkozások 61%-a, mikrovállalkozások 74%-a és
kisvállalkozások 63% nem elégedett a
segélycsomaggal
▪ Ennek legfontosabb okai, hogy kicsi a támogatás
mértéke, ami a forgalom alapján jár, csak a
járulékok egy részére elég a támogatás, továbbá túl
bonyolult és átláthatatlan a rendszer
▪ A támogatást igénybe vevők 37%-ának, tehát 108
vállalkozásnak a támogatás havi mértéke a
költségeinek legalább 26%-át fedik le

Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján
Megfelelő segítséget jelentene a 2019-es havi
átlagforgalom 70%-a havi támogatásként?

Megfelelő segítséget jelentene-e a minden munkáltatói
formára kiterjedő munkahelyek támogatása?

Igen
Nem

11%

Igen
Nem

9%

89%

91%

Kihasználnák-e a szlovákiai kis- és közép vállalkozások
az alacsony vagy kamatmentes hitelt?

Milyen mértékű minimális havi anyagi támogatásra lenne
szükség a vállalkozások megtartásához?

Igen
Nem

8%

6%

11%

37%
20%

30%

63%
25%
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Nincs szüksége
támogatásra
100 - 1.500 EUR
1.501 - 3.000 EUR
3.001 - 5.000 EUR
5.001 - 10.000 EUR
Több mint 10.000 EUR

▪ A válaszadók 89%-ának (769 vállalkozónak)
segítséget jelentene, ha a kormány a 2019-es havi
átlagforgalom 70%-át biztosítaná havi támogatásként,
a KKV-k 91%-ának jelentene segítséget, ha a
kormány a munkahelyek támogatását az összes
munkáltatói formára kiterjesztené
▪ A válaszadók 63%-ának (541 vállalkozás) segítséget
jelentene, ha a kormány alacsony kamatú vagy
kamatmentes hitelt ítélne meg a vállalkozók számára
▪ A kitöltők 89%-ának, azaz 763 vállalkozásnak
szüksége van valamilyen nagyságú anyagi
támogatásra ahhoz, hogy fenntartsa cége működését.
75%-nak, tehát 646 vállalkozásnak havi jelleggel
legfeljebb 5.000 EUR segítségre lenne szüksége

Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján
▪ Egyértelműsíthető, hogy a járvány második hullámát nehezebben viselte a vállalkozói szektor, mint az elsőt. A kisvállalkozásokra volt a legnegatívabb
hatású a járvány első és második hulláma, ők mindenkinél keményebben érezték a korlátozások negatív eredményeit. A vállalkozások közül többen
csőd közeli helyzetbe kerültek, sokan kénytelenek voltak megválni munkavállalóiktól, külső segítségre szorulnak, jövőjük kiszámíthatatlanná vált.
Ugyanakkor a legtöbben pozitívak, ami a tervezést illeti, hiszen a legtöbb vállalkozás megpróbálja átvészelni a járványt, és a korlátozások utáni
időszakot tervezik. A talpra állás a vállalkozások nagyrészénél legalább 6 hónapot vesz majd igénybe. A nagyobb vállalkozásoknál ez az idő rövidebb,
míg a kisebbeknél hosszabb lehet
▪ A vállalkozások több mint a fele nem tudja igénybe sem venni a kormány által létrehozott segélycsomagot (Prvá Pomoc). Láthatóan a segélycsomag
olyan sok kritériumot támaszt a pályázó vállalkozó elé, amelyeket a legtöbb vállalkozó nem képes maradéktalanul teljesíteni, így nem jogosult
a támogatásra. A támogatás kommunikációja sem elég részletes a vállalkozók számára, hiszen többen azért nem pályázták meg a támogatást, mivel
azt hitték, hogy nem jogosultak rá, miközben pedig azok voltak. A legnehezebb helyzetben a mezőgazdászok vannak, hiszen az ő soraikból nem
tudnak a legtöbben élni a lehetőséggel. A kitöltők csupán 1/3-a él a kormány által kínált lehetőséggel, viszont a kitöltők 2/3-a gondolja úgy, hogy
a segélycsomag nem célszerű és effektív, ezen belül is leginkább a kisebb vállalkozások osztják ezt a véleményt. A támogatás mértéke nem elégséges,
csupán a járulékok egy részére elég. A rendszer pedig túl bürokratikus
▪ A vállalkozások szeretnék, ha a járvány előtti havi forgalmuk alapján szabná meg a kormány a támogatásuk mértékét. Továbbá sokat segítene
számukra, ha minden munkáltatói formára kaphatnának támogatást. A vállalkozók nagy részének szüksége van valamilyen formájú anyagi
támogatásra, anélkül nem tudják átvészelni a járványt
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Hogyan hatott a koronavírus-járvány első hulláma
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?

Kérdés: Hatott az Ön vállalkozására a koronavírus-járvány első hulláma?
Összesített eredmények

73%

5%

72%

23%

72%

5%
Nyugat-Szlovákia

Vállalkozás típusa szerinti eredmények

64%
39%

30%
15%

6%

4%

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Nem

Kelet-Szlovákia

84%
58%

Igen, negatívan

Közép-Szlovákia

75%

66%

19%

8%

4%

Szektor alapú eredmények

81%

75%

28%

24%

22%

Egyéni
vállalkozó

65%

▪ A koronavírusjárvány első hulláma
a megkérdezett
vállalkozások 72%ára negatívan hatott

4%

▪ A kitöltők 72%-ára, tehát 622 vállalkozóra negatívan
hatott a koronavírus-járvány első hulláma, 23%-át (196
vállalkozó) nem érintette, pozitívan pedig a válaszadók
5%-át (45 vállalkozás) érintette
▪ A leginkább érintett szektor a szolgáltatás és
kereskedelem, az ebben vállalkozók (84%) voltak a
legnehezebb helyzetben a járvány első hulláma alatt

Területi egység alapú eredmények

30%

13% 13%

6%

3%
Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Igen, pozitívan
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10%

6%

Szolgáltatás és
kereskedelem

Milyen mértékű volt a járvány első hullámának negatív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a járvány első hullámának negatív hatása?

Összesített eredmények

6,68

▪ A kérdésre összesen 622 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 6,68
volt, ami azt jelenti, hogy a járvány első hullámának
negatív hatása a válaszadókra a közepestől erősebb
negatív hatásúnak minősíthető

Területi egység alapú eredmények

▪ A negatív hatás
összességében a
közepestől
erősebbként
értékelhető

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

6,77

6,65

Közép-Szlovákia

6,67

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

6,76

6,79

6,18

6,67

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

6,05

Mező-, vadés erdőgazdaság

5,92

7,19

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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Milyen mértékű volt a járvány első hullámának pozitív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a járvány első hullámának pozitív hatása?

Összesített eredmények

6,78

▪ A kérdésre összesen 45 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 6,78
volt, ami azt jelenti, hogy a járvány első hullámának
pozitív hatása a válaszadókra a közepestől erősebb
pozitív hatásúnak minősíthető

Területi egység alapú eredmények

▪ Az érintett
vállalkozások a
közepestől erősebb
pozitív hatásról
számoltak be

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

6,14

6,86

Közép-Szlovákia

7,00

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

7,00

6,88

5,80

6,00

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

7,00

Mező-, vadés erdőgazdaság

6,00

7,00

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

17

Hogyan hatott a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítése
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?
Kérdés: Hatott az Ön vállalkozására a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítése?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények
62%

12%

▪ A korlátozások
enyhítése a
vállalkozások
csaknem 2/3-ára
pozitívan hatott

28%

36%

13%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

26%

12%

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

63%

57%
58%

43%
31%

11%

Szektor alapú eredmények

64%

59%

51%

29%

38%

8%

24%

30%

15%

11%

32%

25%

60%

58%

56%

53%

12%

11%

13%

0%
Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Igen, pozitívan

Nem

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Igen, negatívan
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Szolgáltatás és
kereskedelem

▪ A releváns válaszadók 60%-a, tehát 396 vállalkozást
pozitívan ért a 2020 nyár elején bevezetett
korlátozások enyhítése, 28%-át, azaz 189 vállalkozást
nem befolyásolta működésében, 12%-át, tehát 82
kitöltőt negatívan érintette az enyhítés
▪ A leginkább érintett szféra a szolgáltatás és
kereskedelem, ahol a 63%-os érték szignifikánsan
magasabb a többi szektorhoz képest
▪ A Mező-, vad- és erdőgazdaságban tevékenykedőkre
(51%) volt a legkisebb pozitív hatása és itt is volt a
legtöbb olyan vállalkozás (38%), melyeket nem
érintette a korlátozások enyhítése

Milyen mértékű volt a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítésének pozitív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítésének pozitív hatása?

Összesített eredmények

6,33

Területi egység alapú eredmények

▪ A korlátozások
enyhítésének pozitív
hatása
összességében a
közepestől erősebb
volt

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

6,18

6,31

Közép-Szlovákia

6,63

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

6,31

6,42

6,18

5,25

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

5,93

Mező-, vadés erdőgazdaság

6,39

6,44

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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▪ A kérdésre összesen 396 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 6,33
volt, ami azt jelenti számunkra, hogy a nyár elején
bevezetett korlátozások enyhítésének pozitív hatása a
válaszadókra közepesen erős pozitív hatásúnak
minősíthető

Milyen mértékű volt a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítésének negatív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a nyár elején bevezetett korlátozások enyhítésének negatív hatása?

Összesített eredmények

6,96

Területi egység alapú eredmények

▪ Néhány vállalkozást
a korlátozások
enyhítése negatívan
érintett, a hatás csak
7-es erősségű az 1től 10-ig terjedő
skálán

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

7,21

7,00

Közép-Szlovákia

6,30

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

6,54

7,29

6,38

-

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

6,88

Mező-, vadés erdőgazdaság

6,33

7,18

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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▪ A kérdésre összesen 82 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 6,96
volt, ami azt jelenti, hogy a nyár elején bevezetett
korlátozások enyhítésének negatív hatása a
válaszadókra a közepestől erősebb negatív hatásúnak
minősíthető

Hogyan hatott a koronavírus-járvány második hulláma
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?

Kérdés: Hatott az Ön vállalkozására a koronavírus-járvány második hulláma?
Összesített eredmények

79%

78%

3%
19%

78%

▪ A koronavírus
járvány második
hulláma a KKV-k
nagyobb részét
(78%) érintette
negatívan az előző
hullámhoz képest
(72%)

Vállalkozás típusa szerinti eredmények

4%

16%

Egyéni
vállalkozó

Közép-Szlovákia

14%
2%

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Nem

Kelet-Szlovákia

85%

75%

68%

25%

4%

Igen, negatívan

4%

1%

Szektor alapú eredmények

62%

3%

20%

84%

80%

23%

76%

20%

18%

Nyugat-Szlovákia

74%

▪ A kitöltők 78%-ára, tehát 671 vállalkozóra negatívan
hatott a koronavírus-járvány második hulláma
▪ 19%-át, azaz 161 vállalkozót nem érintette a járvány
második hulláma
▪ 3%-ára, tehát 31 vállalkozásra pedig pozitívan hatott
▪ Területi alapú bontásban mindegyik országrész
magasan 70% felett teljesített, ami a járvány második
hullámának negatív hatásait illeti

Területi egység alapú eredmények

31%
21%

13%

4%

1%
Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Igen, pozitívan
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10%

5%

Szolgáltatás és
kereskedelem

Milyen mértékű volt a járvány második hullámának negatív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a járvány második hullámának negatív hatása?

Összesített eredmények

7,41

Területi egység alapú eredmények

▪ A járvány második
hullámának negatív
hatását is
erősebbként
értékelték (7,41) az
első hullámhoz
képest (6,68)

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

7,21

7,49

Közép-Szlovákia

7,30

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

7,45

7,51

7,00

8,20

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

6,94

Mező-, vadés erdőgazdaság

6,71

7,90

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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▪ A kérdésre összesen 671 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 7,41
volt, ami azt jelenti, hogy a járvány második
hullámának negatív hatása a válaszadókra erősen
negatív hatásúnak minősíthető
▪ Míg a járvány első hullámának negatív hatása 6,68 volt,
addig a második hullámnál ez az érték már 0,73
ponttal növekedett

Várhatóak vállalkozás bezárások a szlovákiai kis- és közép vállalkozások körében?
Kérdés: Lát esélyt rá, hogy bezárja vállalkozását?

Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények

10%

▪ A válaszadó KKV-k
egytizede állítja,
hogy rövid időn belül
bezárni kényszerül
vállalkozását

37%

59%

53%

43%

Vállalkozás típusa szerinti eredmények
56%

Közép-Szlovákia

59%

58%

50% 50%

50%

42%

40%

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Igen, rövid időn belül

36%

36%

15%

7%

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

52%
37%

34%

10%

5%
Nyugat-Szlovákia

51%

36%

35%

12%

53%

47%

14%
6%
Kisvállalkozás

0%

2%

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Igen, hosszú távon, ha nem változnak a korlátozások

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

5%
Feldolgozó-, építőés egyéb ipar
Nem

23

Szolgáltatás és
kereskedelem

▪ Az erre a kérdésre releváns válaszadók 63%-a, tehát
237 vállalkozás lát esélyt arra, hogy bezárja
vállalkozását
▪ Ebből 53%, azaz 199 vállalkozás hosszú távon lát esély
rá, amennyiben nem változnak a korlátozások.
▪ 10%, 38 vállalkozás pedig rövid időn belül akár be is
zárhatja vállalkozását
▪ A releváns kitöltők 37%-a, tehát 138 vállalkozás nem
lát esélyt rá, hogy bezárja vállalkozását

Milyen mértékű volt a járvány második hullámának pozitív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a járvány második hullámának pozitív hatása?

Összesített eredmények

6,97

▪ A kérdésre összesen 31 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 6,97
volt, ami azt jelenti számunkra, hogy a járvány második
hullámának pozitív hatása a válaszadókra a közepestől
erősebbnek minősíthető

Területi egység alapú eredmények

▪ A járvány második
hulláma csak a KKV-k
3%-át értintették
pozitívan, a hatás
pedig a közepestől
erősebbként
értékelhető

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

5,50

7,96

Közép-Szlovákia

7,60

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

6,82

7,41

4,50

6,0

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

6,67

Mező-, vadés erdőgazdaság

7,29

6,90

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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A szlovákiai kis- és közép vállalkozások
jövőbeli várakozásai a koronajárvány hatásai kapcsán

Kérdés: Számít arra, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai a JÖVŐBEN befolyásolni fogják az Ön vállalkozásának működését?
Összesített eredmények

83%
18%

82%

82%
73%

▪ A vállalkozók magas
aránya, több mint
háromnegyede
gondolja úgy, hogy a
járvány negatív
hatásai a jövőbeli
működést is
befolyásolni fogják

27%

Vállalkozás típusa szerinti eredmények
82%

19%

18%

19%

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Igen

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
87%

81%

18%

17%

Nyugat-Szlovákia

81%

▪ A kitöltők 82%-a, azaz 703 vállalkozás számol azzal az
eshetőséggel, hogy a koronavírus-járvány negatív
hatásai a jövőben befolyásolják majd vállalkozását és
annak működését
▪ 18%, azaz 160 kitöltő nem számol a fentebb említett
eshetőséggel

Területi egység alapú eredmények

82%

13%
Középvállalkozás

83%

78%

18%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

22%

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem
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17%

Szolgáltatás és
kereskedelem

Fenntartható-e a továbbiakban szlovákiai kis- és közép vállalkozások
működése kizárólag saját forrásokból
Kérdés: A továbbiakban is fenn tudja tartani vállalkozását kizárólag saját forrásból?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények
57%

49%

51%

▪ A vállalkozók közel
fele nem képes
fenntartani
vállalkozását csak
saját források
bevonásával

51%

49%

48%

50% 50%

53%

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
71%

52%

50%
43%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

50%

60%
50%

50%

48%

52%

40%

47%

29%

Egyéni
vállalkozó
Igen

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem

26

Szolgáltatás és
kereskedelem

▪ Erre a kérdésre meglehetősen kiegyenlítetten érkeztek
a válaszok, hiszen a releváns vállalkozók 51%-a, tehát
359 vállalkozó úgy gondolja, hogy fenn tudja tartani
vállalkozását saját forrásból
▪ Azonban 49%, azaz 344 vállalkozó már nem képes erre
és segítségre szorul
▪ Vállalkozás típusa szerinti bontásban kizárólag a
középvállalkozásoknál tért el a minta, hiszen ott a
kitöltők 71%-a nem képes a vállalkozását fenntartani
saját forrásból

Fenntartható-e a továbbiakban szlovákiai kis- és közép vállalkozások
működése kizárólag saját forrásokból

Kérdés: A jelenlegi helyzet alapján hány hétig tudja még fenntartani saját forrásból vállalata működését?
Összesített eredmények
9%

Területi egység alapú eredmények

4%
12%

21%
24%

30%

▪ A vállalkozók 4%-a
kritikus állapotról
nyilatkozott, a KKV-k
további harmada
maximum 8 hétig
képes még
fenntartani a
vállalkozását saját
tartalékokból

29%
24%

24%

3%

8% 6%
3%

3%
Egyéni
vállalkozó

13%
12%
8%

Mikrovállalkozás

Már nem tudja fenntartani

15%

16%
8% 8%

5%

1%
Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

41%

40% 40%

33%

26%
21%

17%

7%

34%
24%

15%

Szektor alapú eredmények

45%

28% 20%
23%
20%

29%

22%
13%

13%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

34%

32%

20%

18%

15%
4%
0% 0%

Kisvállalkozás
1-4 hétig

0%

Középvállalkozás
5-8 hétig

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

3%

15%

5%

17%
11%

9%

4%

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

13-26 hétig

5%

Szolgáltatás és
kereskedelem

Több mint 26 hétig
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18%

11%

3%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság
9-12 hétig

27% 29%

25%

▪ Az előző kérdésre NEM lehetőséget választók vettek
részt az alábbi kérdésben
▪ A válaszadók 70%-a, tehát 240 vállalkozás nem képes 3
hónapnál tovább fenntartani vállalkozását
▪ A kitöltők 30%-a, tehát 103 vállalkozás 9-12 hétig tudja
még fenntartani saját forrásból vállalata működését
▪ 24%, azaz 83 vállalkozó 5-8 hétig, 21%, azaz 73
vállalkozó 13-26 hétig, 12%, azaz 42 vállalkozó 1-4
hétig, 9%, azaz 31 vállalkozó több mint 26 hétig és 4%,
tehát 12 vállalkozás már most nem tudja fenntartani
▪ Mind a 3 alapú bontásban a legmeghatározóbb
időintervallum a 9-12 hét

Mennyire jellemzően érintették a szlovákiai kis- és középvállalkozásokat,
hogy beszállítóként csökkentek a megrendeléseik
Állítás: Beszállítóként csökkentették a megrendeléseit.
Összesített eredmények

5,89

▪ A kérdésre összesen 356 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 5,89, ami
azt jelenti, hogy beszállítóként a megrendelések
csökkenése közepesen befolyásolták a vállalkozása
működését

Területi egység alapú eredmények

▪ A járvány
következtében
visszaeső
megrendelések
hatása közepesként
értékelhető

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

5,81

5,98

Közép-Szlovákia

5,32

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

5,68

6,09

5,80

5,14

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

5,57

Mező-, vadés erdőgazdaság

5,84

6,15

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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Mennyire jellemzően érintették a szlovákiai kis- és középvállalkozásokat,
hogy a korlátozások miatt ideiglenesen be kellett zárniuk a vállalkozásaikat
Állítás: A korlátozások miatt ideiglenesen be kellett zárnia a vállalkozását.
Összesített eredmények

7,44

▪ A kérdésre összesen 314 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 7,44, ami
azt jelenti, hogy a korlátozások miatti bezárások
nagyon erősen befolyásolták a vállalkozások
működését

Területi egység alapú eredmények

▪ A korlátozások
hatása erősként
értékelhető, és
leginkább a
szolgáltató- és
kereskedelmi
szektort érintette

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

7,50

7,52

Közép-Szlovákia

6,97

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

7,95

7,28

6,84

4,00

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

6,33

Mező-, vadés erdőgazdaság

5,73

7,96

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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Mennyire jellemzően érintették a szlovákiai kis- és középvállalkozásokat
a rendezvények betiltása és a rövidített nyitvatartási idő
Állítás: Rendezvények betiltása és a rövidített nyitvatartási idő.
Összesített eredmények

7,41

Területi egység alapú eredmények

▪ A rendezvények
betiltása és a
korlátozott nyitva
tartás szintén erős
negatív hatást
gyakorolt a KKV-kra

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

7,16

7,58

Közép-Szlovákia

6,67

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

7,17

7,64

7,33

5,50

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

6,21

Mező-, vadés erdőgazdaság

5,79

8,11

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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▪ A kérdésre összesen 302 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 7,41, ami
azt jelenti, hogy a rendezvények betiltása és a
rövidített nyitvatartási idő szignifikánsan befolyásolták
a vállalkozás működését
▪ Szektor alapú bontás esetében a Szolgáltatás és
kereskedelmi szegmenst (8,11) sokkal jobban érintette
ez a korlátozás, mint a mezőgazdaságot (6,21) vagy az
ipart (5,79)

Mennyire jellemzően érintették a szlovákiai kis- és középvállalkozásokat,
hogy csökkent a kereslet a termékeik vagy szolgáltatásaik iránt
Állítás: Csökkent a kereslet a terméke vagy szolgáltatása iránt.
Összesített eredmények

5,60

▪ A kérdésre összesen 863 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 5,6, ami
azt jelenti, hogy a kereslet csökkenés a terméke, vagy
szolgáltatása iránt, közepesen befolyásolták a
vállalkozás működését

Területi egység alapú eredmények

▪ A kereslet
visszaesésének
hatása közepesként
értékelhető

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

5,30

5,79

Közép-Szlovákia

5,08

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

5,40

5,90

5,31

4,50

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

4,48

Mező-, vadés erdőgazdaság

5,22

6,44

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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Mennyire jellemzően érintették a szlovákiai kis- és középvállalkozásokat,
hogy a korlátozások és a járvány okozta helyzet nehezítik a tervezést
Állítás: A korlátozások és a járvány okozta helyzet nehezítik a tervezést.
Összesített eredmények

7,16

Területi egység alapú eredmények

▪ A korlátozások
bevezetése a
tervezést is
befolyásolják, az
erőssége a
közepestől
erősebbként
értékelhető

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

6,83

7,28

Közép-Szlovákia

7,03

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

6,98

7,35

7,01

8,13

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

6,25

Mező-, vadés erdőgazdaság

6,99

7,79

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem
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▪ A kérdésre összesen 863 vállalkozás adott választ, egy
1-től 10-ig terjedő Likert skálán
▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 7,16, ami
azt jelenti, hogy a korlátozások és a járvány okozta
helyzet a közepestől erősebben befolyásolták a
tervezést a vállalkozásában
▪ A középvállalkozásoknál a tervezés még nehezebb,
hiszen náluk az érték 8,13 volt

Várható-e elbocsátás a szlovákiai kis- és közép vállalkozásoknál
a koronavírus járvány miatt
Kérdés: Várható elbocsátás vállalkozásában a járvány következményeképp?
Összesített eredmények

30%

Területi egység alapú eredmények

▪ A vállalkozások
csaknem harmada
számol elbocsátással
a járvány
következményei
miatt

76%

71%

66%

34%

29%

24%

70%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

40%
25%

Igen

Mikrovállalkozás

69%

68%

60%

17%

Egyéni
vállalkozó

75%

75%

38%

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

83%
62%

Közép-Szlovákia

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

25%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

32%

31%

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem

33

Szolgáltatás és
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▪ A releváns kitöltők 30%-nál, azaz 256 vállalkozásnál
várható elbocsátás a járvány következményeképpen
▪ 70%-nál, tehát 607 vállalkozásnál nem merül fel
egyelőre ilyen probléma

Milyen időszakon belül várhatóak az elbocsátások
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásoknál?

Kérdés: Az eddigi helyzetből kiindulva, hónapokban számolva, milyen időszakon belül következik be elbocsátás?
Összesített eredmények

67%

65%

3%
4%
28%

65%

▪ A KKV-k 3%-a
számolt be arról,
hogy már történtek
elbocsátások a
cégnél, a válaszadók
csaknem kétharmada
kényszerül
létszámleépítésre a
következő 1-3
hónapon belül

Vállalkozás típusa szerinti eredmények

35%

29%

27%

5%

3%

62%

Nyugat-Szlovákia

4%

0%

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények

6%

2%

Egyéni
vállalkozó

2%

6%

Mikrovállalkozás

Már történt elbocsátás

54%

53%

44%
29%

32%

22%

75%

71%

60%

3%

0%

100%
70%

▪ Az előző kérdésre IGEN választ adók, 65%-ánál, azaz
162 vállalkozónál a következő 1-3 hónapon belül
bekövetkezik valamilyen jellegű elbocsátás
▪ 28%-nál, azaz 71 vállalkozónál legfeljebb a következő
fél évben következik be
▪ A releváns vállalkozások 4%-nál (9 vállalkozás) több,
mint 6 hónapon belül várható létszámleépítés
▪ A releváns válaszadók 3%-nál, azaz 7 vállalkozás
esetében már történtek elbocsátások

Területi egység alapú eredmények

22%

27%
2%

0%

Kisvállalkozás

0%

0% 0%

Középvállalkozás

1-3 hónapon belül

7%

2%

0%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

4-6 hónapon belül

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

11%
Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Több mint 6 hónapon belül

34

2%

1%

Szolgáltatás és
kereskedelem

Milyen mértékű elbocsátások várhatóak
a szlovákiai kis- és közép vállalkozásoknál?

Kérdés: Az alkalmazottak körülbelül hány százalékát bocsájtják el?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények
33%

9%

19%

▪ A létszámleépítés
vállalatonként
különbözik, de a
KKV-k csaknem fele
számol 40% vagy
efölötti elbocsátási
rátával

21%

30%

31%
24%

18%

19%

19%

31%
24%

22%

21%
17%

17%

11%
7%

6%

21%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

30% 28%
19%
15%
8%

23%
19%

11%

14%

1-10%

11-20%

11%

10% 10%

8%
Kisvállalkozás
21-40%

26%
17% 16%

0%
Mikrovállalkozás

28% 26%
24%

25%

6%

Egyéni
vállalkozó

33%

31%
26%
22%

31%

22%
19%

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
50% 50%

33%

Közép-Szlovákia

0% 0%

Középvállalkozás

41-60%

8%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Több mint 60%

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény
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▪ Azon vállalkozások 30%-a, tehát 75 vállalkozó, melyek
készülnek elbocsátásra a közeljövőben, legfeljebb az
emberállományuk 60%-át készülnek elbocsátani
▪ 21% és 21%, azaz 51 és 51 vállalkozás 11-20% és 2140%-át a munkavállalóiknak elbocsátják
▪ 19%-a, tehát 46 vállalkozás több mint 60%-át
elbocsátja az alkalmazottainak
▪ 9%, azaz 23 vállalkozó kevesebb mint 10%-ot bocsát el
▪ Míg a Területi egység alapú bontásban mind Nyugat-,
mind pedig Közép-Szlovákiában a 41-60% arányú
elbocsátás a legmérvadóbb, addig Kelet-Szlovákiában
a legjelentősebb csupán a 11-20%
▪ Szektor alapú bontás esetében pedig a Szolgáltatás és
kereskedelmen belül várható a legnagyobb mértékű
elbocsátás

Milyen időtartamon belül várható a járvány előtti árbevételi szint újbóli elérésére?
Kérdés: A koronavírus-járvány második hullámának lecsengését követően hónapokban számítva
milyen időtartamon belül számít a járvány előtti árbevételi szintjének újbóli elérésére?

Összesített eredmények
11%

Területi egység alapú eredmények
40%

39%

2%

▪ A vállalkozások
majdnem fele számol
azzal, hogy
viszonylag rövid időn
belül visszaáll a
működés a járvány
előtti időszakhoz
hasonlóra

21%

38%
28%

27%

24%

12%

1%
Egyéni
vállalkozó
1-3 hónap

12%

15%

3%
Mikrovállalkozás
4-6 hónap

7%
1%

Közép-Szlovákia

0%
Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
44%
36%
29%

27%

21% 22%
7%

9%

43%

42%
36%
32%

25%

2%

50%

24%

26%

32%

20%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

36%

23%

25%
15%
0%

Kisvállalkozás
7-12 hónap

0%
Középvállalkozás
13-24 hónap

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

29%

26%

17%
12% 13%

35%
23%
13%

9%

2%

1%
Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Több mint 24 hónap
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11%
2%
Szolgáltatás és
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▪ A kitöltők 38%-a, azaz 320 vállalkozás számít arra,
hogy 7-12 hónapon belül vissza áll árbevételük a
járvány előtti szintre
▪ 28%, tehát 238 vállalkozás azzal számol, hogy ez
legfeljebb 6 hónapon belül bekövetkezik
▪ 21%, azaz 180 kitöltő ezt az első 3 hónapon belül eléri
▪ 11%, tehát 89 vállalkozás esetében ezt az eredményt a
járvány utáni második évre várja
▪ A kitöltők 2%-a, tehát 13 vállalkozás esetében ez a
folyamat tovább fog tartani mint 2 év
▪ A legtöbb középvállalkozásnál, a járvány előtti
árbevételi szintjüknek újbóli elérése várhatóan az első
3 hónapban megtörténik, míg a legtöbb mikro- és
kisvállalkozásnál ez az idő 7 és 12 hónapra, egyéni
vállalkozások esetében pedig 4 és 12 hónapra tehető

A szlovákiai kis- és közép vállalkozásoknál mekkora hányada jogosult
a kormány által biztosított segélycsomag igénybevételére?
Kérdés: Jogosult a kormány által biztosított segélycsomag igénybevételére?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények

42%
58%

▪ A válaszadók
releváns része nem
jogosult a kormány
által létrehozott
segélycsomag
igénybe vételére

58%
45%

42%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények
62%

38%

57%

43%

60%

55%
40%

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
75%

52%

48%

50% 50%

55%
45%

52%

48%

25%

Egyéni
vállalkozó
Igen

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem
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▪ A kitöltők 58%-a, azaz 496 vállalkozás állítása alapján
nem jogosult a kormány által elfogadott gazdasági
segélycsomag igénybevételére
▪ 42%, tehát 367 vállalkozás jogosult rá
▪ Szektor alapú bontás esetében a Mező-, vad- és
erdőgazdaság esetében a legkirívóbb a különbség,
hiszen ott a gazdák állítása alapján 75%-uk nem
jogosult a segélycsomag igénybe vételére

Miért nem jogosultak az érintett szlovákiai kis- és középvállalkozások
a kormány által létrehozott segélycsomag igénybevételére?

Kérdés: Mi az oka annak, hogy nem jogosult a kormány által biztosított segélycsomag igénybe vételére?
Nincs bevételkiesés, vagy
nem akkora mértékű,
hogy jogosult legyen

42%

Van bevétele más
forrásból, pl. alkalmazott
is egyben

5%

Különböző feltételeket
nem teljesít, ezért nem
jogosult

23%

Tartozása van az állam
felé (kölcsön, biztosító
stb.)

3%

Pontatlan információk
végett nem pályázott

Nem igényelte a
támogatást, különösebb
ok nélkül

13%

12%

Új vállalkozás, amely még
nem jogosult a
támogatásra

2%
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▪ A segélycsomag igénybevételére nem jogosult
vállalkozók 42%-a, azaz 191 vállalkozás esetében nincs,
vagy nem elegendő a bevételkiesés a támogatás
igénybevételéhez
▪ 23%, azaz 102 vállalkozás különböző, előre megadott
feltételeket nem teljesít ahhoz, hogy jogosult legyen a
támogatás lehívására. Ilyen például a munkavállalói
forma, vagy a többszemélyű s.r.o.
▪ 13%, azaz 56 vállalkozás pontatlan információkkal
rendelkezett a támogatást illetően, ezért gondolta azt,
hogy nem jogosult rá. Ilyen például az őstermelői
forma (SHR), akik jogosultak a pályázásra, de több
őstermelő azt gondolta, hogy nem azok
▪ 12%, azaz 53 vállalkozás különösebb ok nélkül nem
igényelte azt
▪ 5%, tehát 24 vállalkozás rendelkezik más jövedelemmel
is, ezért nem volt rá jogosult
▪ 3%, azaz 12 vállalkozásnak tartozása van az állam felé
▪ 2%, azaz 10 vállalkozás pedig a vállalkozás
alapításának időpontja miatt nem jogosult a
támogatásra

Igénybe veszik-e szlovákiai kis- és közép vállalkozások
a kormány által biztosított segélycsomagot?
Kérdés: Igénybe veszi a kormány által biztosított segélycsomagot?
Összesített eredmények

▪ A jogosult vállalatok
legnagyobb része
viszont reagál a
segély lehetőségére

20%

▪ A jogosultak 80%-a, tehát 293 vállalkozás igénybe
veszi a kormány által biztosított segélycsomagot
▪ 20%, azaz 74 vállalkozás, különböző okokból kifolyólag
nem teszi ezt meg
▪ A Mező-, vad- és erdőgazdaságon belül van a
legkisebb azon vállalkozók aránya, akik igénybe veszik
a támogatást

Területi egység alapú eredmények
85%

80%

75%

25%

20%

15%

80%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

87%

80%

85%

79%

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
100%

78%

Közép-Szlovákia

56%

44%
22%

21%

20%

15%

13%

0%
Egyéni
vállalkozó
Igen

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem
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Hány százalékát fedi le a kormány által biztosított támogatás havi mértéke
a szlovákiai kis- és közép vállalkozások havi költségeit?

Kérdés: A kormány által biztosított támogatás havi mértéke hány százalékát fedi le a vállalkozása havi költségeinek?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények
43%

3%

10%

▪ A segély mértéke
viszont a KKV-k 87%a esetében maximum
a költségek felét
képes fedni

24%

27%

24%

1-10%

11-25%

Közép-Szlovákia

40%
27%

27%
22%

22%

18%

22%

11%

9%
0%
Kisvállalkozás

26-50%

Kelet-Szlovákia

35%

32%

34% 35%

7%
2%
Mikrovállalkozás

0%

40%

50% 50%

16%

5%

Szektor alapú eredmények

56%

Egyéni
vállalkozó

7%

4%

Vállalkozás típusa szerinti eredmények

7%

14%

10%

Nyugat-Szlovákia

9%

20%

18%

26%

12%

29%

25%

37%

34%
30%
27%

39%

35%

0%

0%

Középvállalkozás

51-75%

5%

3% 3%

0%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Több mint 75%

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény
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▪ A támogatást igénybe vevők 37%-ának, tehát 108
vállalkozásnak a támogatás havi mértéke a
költségeinek legalább 26%-át fedik le
▪ 26%-nál, azaz 74 vállalkozásnál ez az érték legalább a
11%-ot éri el
▪ 24%-uk, tehát 69 vállalkozás esetében csupán
maximálisan a költségek lefedésének a 10%-áról
beszélhetünk
▪ 13% esetében, azaz 40 vállalkozónál ez meghaladja az
50%-ot

Elégedettek-e szlovákiai kis- és közép vállalkozások a támogatások folyósításának gyorsaságával?
Kérdés: Elégedett a támogatások folyósításának gyorsaságával?

Összesített eredmények

50%

Területi egység alapú eredmények

50%

▪ A segély
folyósításával a
vállalkozók fele nem
elégedett

52%

48%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

54%
46%

57%
43%

43%

55%

51%
45%

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
100%

57%

49%

54%
46%

49%

51%

51% 49%

0%
Egyéni
vállalkozó
Igen

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény
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▪ A támogatást igénybe vevők 50%-a, tehát 145
vállalkozás elégedett a támogatások folyósításának
ütemezésével
▪ Ellenben pontosan ugyan ennyi kitöltő nem elégedett
▪ Az elégedettség csupán a középvállalkozásoknál
100%-os

Miért nem vették igénybe a kormány által biztosított segélycsomagot
a szlovákiai kis- és közép vállalkozások?
Kérdés: Mi az oka, hogy nem veszi igénybe a kormány által biztosított segélycsomagot?
Összesített eredmények

▪ A kormány támogatását nem igénybevevők 58%-a,
azaz 43 vállalkozás, az adminisztráció és a jövőbeli
ellenőrzések miatt nem élt a lehetőséggel
▪ 34%, azaz 25 vállalkozás gondolta úgy, hogy túl kicsi a
támogatás mértéke, nem éri meg a belefektetett időt
▪ 8%, tehát 6 vállalkozás pedig egyéb indokkal
rendelkezett

Területi egység alapú eredmények
68%

8%
34%

▪ A KKV-k harmada
szerint nem éri meg
időt fektetni a
támogatás körüli
ügyintézésbe, mert
túl alacsony annak
mértéke

57%

56%

43%
36%
21%

11%

8%

58%

0%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények
61%

Közép-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
75%

58%
50% 50%

59%

39%
21%

42%

34%
18%

48%

19%
3%

Egyéni
vállalkozó

Kelet-Szlovákia

Mikrovállalkozás

0%

0% 0% 0%

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

7%
Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Kicsi a támogatás mértéke, nem éri meg a belefektetett időt
Az adminisztráció és a jövőbeli ellenőrzések miatt inkább nem élek vele

6%
Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Egyéb
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Hatékony és célszerű a szlovákiai kis- és közép vállalkozások véleménye szerint
a kormány által létrehozott segélycsomag?
Kérdés: Ön szerint effektív és célszerű a kormány által létrehozott segélycsomag a vállalkozók számára?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények

9%

▪ A vállalkozások
kétharmada szerint
határozottan nem,
vagy inkább nem
célszerű a kormány
segélycsomagja

23%
24%

47%

44%

24%

42%

27%

24%

27%
20%
11%

8%

14%

12%

44%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények
43%

28%

44%
30%

28%

18%

11%

Egyéni
vállalkozó

13% 12%

8%
Mikrovállalkozás

Határozottan nem

25%

19%

18%

7%
Kisvállalkozás

Inkább nem

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
50%

46%

Közép-Szlovákia

Középvállalkozás
Inkább igen

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

23%

45%

44%

42%

28%

26%

25%

19%
9%

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

9%

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Határozottan igen
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▪ A kitöltők 67%-a, tehát 578 vállalkozás gondolta úgy,
hogy nem effektív és célszerű a kormány által
létrehozott segélycsomag a vállalkozók számára
▪ 33%, azaz 285 vállalkozás pedig pozitívan értékelte a
segélycsomagot
▪ Míg a középvállalkozások 75%-a effektívnek és
célszerűnek ítélte meg a segélycsomagot, addig az
egyéni vállalkozások 61%-a, mikrovállalkozások 74%-a
és kisvállalkozások 63%-a nem volt vele megelégedve

Melyek a legfontosabb okai annak,
hogy a kormány által létrehozott segélycsomag nem effektív és célszerű?

Kérdés: Ön szerint melyek a legfontosabb okai annak, hogy a kormány által létrehozott segélycsomag nem effektív és célszerű?
Kicsi a támogatás mértéke, ami a
forgalom alapján jár

53%

Azok a vállalkozók nem tudnak
pályázni, akiknek alkalmazottjaik
egyéni vállalkozóként dolgoznak

19%

Csak a járulékok egy részére elég a
támogatás

Túl bonyolult és átláthatatlan

42%

Többszemélyes tulajdonú S.R.O.-k
nem tudnak forgalom alapján
pályázni

42%

Egyéb

15%

4%
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▪ A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek
válaszként, az ábrák az egyes lehetőségek
megjelölésének arányát prezentálják a releváns
válaszadók számához képest
▪ Azon kitöltők közül, akik úgy gondolták, hogy nem
effektív és célszerű a kormány által létrehozott
segélycsomag, 53%, azaz 305 vállalkozás úgy gondolja,
hogy kicsi a támogatás mértéke, ami a forgalom
alapján jár
▪ 42%, tehát 245 vállalkozás szerint csak a járulékok egy
részére elég a támogatás
▪ 42%, tehát 243 vállalkozás szerint túl bonyolult és
átláthatatlan a rendszer
▪ A kérdésre választ adók 19%, azaz 111 vállalkozó
szerint azért nem célszerű, mivel csak az állandó
alkalmazottak után jár támogatás, más munkavállalói
forma után nem
▪ 15%, azaz 88 vállalkozás szerint azért nem effektív,
mivel a többszemélyes tulajdonú S.R.O.-k nem tudnak
forgalom alapján pályázni
▪ 4%, tehát 22 vállalkozás pedig egyéb indokot adott
meg

Megfelelő segítséget jelentene a 2019-es havi átlagforgalom 70%-a havi támogatásként?
Kérdés: Megfelelő segítséget jelentene, ha a kormány legalább a 2019-es havi átlagforgalom
70%-át biztosítaná havi támogatásként, vállalkozási formától függetlenül?

Összesített eredmények

90%

89%

11%

▪ A kitöltők 89%-ának, tehát 769 vállalkozónak
segítséget jelentene ha a kormány a 2019-es havi
átlagforgalom
70%-át biztosítaná havi támogatásként
▪ 11%-nak, azaz 94 vállalkozónak nem jelentene
segítséget a fent említett javaslat

Területi egység alapú eredmények
89%

▪ A 2019-es havi
átlagforgalom 70%-a
megfelelő
támogatásként
értékelhető
11%

11%

10%

89%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények
89%

93%

88%

11%

12%

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Igen

Kisvállalkozás

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
92%

91%

87%

7%

Közép-Szlovákia

13%
Középvállalkozás

9%
Mező-, vad- és
erdőgazdaság

87%

8%
Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem
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Megfelelő segítséget jelentene-e a minden munkáltatói formára kiterjedő munkahelyek támogatása?
Kérdés: Megfelelő segítséget jelentene, ha a kormány a munkahelyek támogatását az összes munkáltatói formára kiterjesztené,
nem csak a munkavállalói szerződés alapján dolgozókra?

Összesített eredmények

93%

91%

9%

▪ A kitöltők 91%-ának segítséget jelentene, ha a
kormány a munkahelyek támogatását az összes
munkáltatói formára kiterjesztené
▪ 9%-uk, azaz 78 vállalkozó esetében ez nem jelentene
megoldást

Területi egység alapú eredmények
90%

▪ A minden
munkáltatói formára
kiterjedő támogatás
lehetőségét szintén
nagyon pozitívan
értékelték a KKV-k
9%

10%

7%

91%
Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények
93%

90%

7%

10%

10%

Egyéni
vállalkozó

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Igen

Kelet-Szlovákia

Szektor alapú eredmények
100%

90%

Közép-Szlovákia

93%

90%

0%
Középvállalkozás

10%
Mező-, vad- és
erdőgazdaság

91%

7%
Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem
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Kihasználnák-e a szlovákiai kis- és közép vállalkozások
az alacsony vagy kamatmentes hitelt?

Kérdés: Élne a lehetőséggel, ha a kormány alacsony kamatú vagy kamatmentes hitelt ítélne meg a vállalkozók számára?
Összesített eredmények

Területi egység alapú eredmények

37%

63%

▪ A vállalatok csaknem
2/3-a élne az
alacsony kamatú
vagy kamatmentes
hitel felvételének
lehetőségével

67%

62%

38%

Nyugat-Szlovákia
Vállalkozás típusa szerinti eredmények

42%

Közép-Szlovákia

71%

36%

Kelet-Szlovákia

66%
56%

69%

64%

38%

33%

Szektor alapú eredmények
100%

58%

62%

44%
29%

31%

34%

0%
Egyéni
vállalkozó
Igen

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Mező-, vad- és
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar

Nem
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▪ A válaszadók 63%-ának, azaz 541 vállalkozónak
segítséget jelentene, ha a kormány alacsony kamatú
vagy kamatmentes hitelt ítélne meg a vállalkozók
számára
▪ 37%, tehát 322 vállalkozás nem élne ilyen jellegű
lehetőséggel

Milyen mértékű minimális havi anyagi támogatásra lenne szükség
a vállalkozások megtartásához?

Kérdés: Önnek milyen mértékű minimális anyagi támogatásra lenne szüksége havi szinten ahhoz, hogy vállalkozását életben tartsa?
Összesített eredmények

8%

Területi egység alapú eredmények
39%

6%

11%

20%

30%

▪ A KKV-k 11%-a állítja,
hogy nincs szüksége
anyagi támogatásra,
a vállalatok nagyobb
része viszont
hozzájárulásra szorul
a stabil működés
fenntartása okán

29%

10%

20%

11% 11%

Egyéni
vállalkozó

28% 28%

28%

Mikrovállalkozás

Nincs szüksége támogatásra
100 - 1.500 EUR

16%

13%

12%
0%

Kisvállalkozás

Közép-Szlovákia

7% 7%

Kelet-Szlovákia

0%

28%

28%

23%
19%

21%
17%

20%

9% 9%
3% 2%

9% 8%

33%

38%

25%

18%
15%

Szektor alapú eredmények
50%

33%

14%

7% 6%

Nyugat-Szlovákia

54%

1% 1%

19%
14%

Vállalkozás típusa szerinti eredmények

12%

26%
24%

21%

25%

21%

27%

8%

6%

9%

13% 12%

21%

9%
5%

4%

0%

Középvállalkozás

1.501 - 3.000 EUR
3.001 - 5.000 EUR

Alacsony mintaelemszám, nem értelmezhető eredmény

Mező-, vad- és
erdőgazdaság
5.001 - 10.000 EUR
Több mint 10.000 EUR

Feldolgozó-, építőés egyéb ipar
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▪ A kitöltők 89%-ának, azaz 763 vállalkozásnak szüksége
van valamilyen nagyságú anyagi támogatásra ahhoz,
hogy fenntartsa cége működését
▪ A válaszadók 30%-ának, azaz 261 vállalkozónak
legfeljebb 1.500 EUR-ra lenne szükségen havi szinten
ahhoz, hogy vállalkozásának működését bebiztosítsa
▪ 25%-nak, azaz 216 vállalkozásnak ez az összeg már
legfeljebb 3.000 EUR
▪ 20%-nak, tehát 169 vállalkozás esetében már
legfeljebb havi 5.000 EUR-t állapíthatunk meg
▪ 8% és 6% esetében, tehát 66 és 53 vállalkozásnál már
legalább 5.000 EUR, illetve több, mint 10.000 EUR
támogatásra lenne szüksége
▪ A kitöltők 11%-ának, tehát 98 vállalkozónak nincs
szükségre semmilyen támogatásra
▪ Míg az egyéni vállalkozásoknál van szükség a
legkisebb, addig a középvállalkozásoknál pedig a
legnagyobb mértékű támogatásokra van szükség
arányosan

Iván Tamás, elnök
info@vallalkozzokosan.sk
www.vallalkozzokosan.sk

A kutatásban együttműködő partnerünk

A kutatást támogatta
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